
 

 

Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului 

 

I. Teme seminar (Aplicaţii pentru evaluarea de parcurs) 

 

A. Teme - Fundamentele Pedagogiei 

1. Jurnalul dublu : Conceptul de “educaţie “ 

 Selectaţi din lista următoare, trei aserţiuni cu privire la educaţie cu care sunteţi de acord şi două 
aserţiuni cu care nu sunteţi de acord. În coloana alăturată prezentaţi cîteva argumente sau câteva reflecţii 
personale pe seama aserţiunilor selectate.  

1. A educa înseamnă.... 

2. 

3. 

1. Argumente /reflecţii personale... 

2.. 

3.  

 

1. A educa înseamnă a şti să aştepţi. 
2. A educa înseamnă a dezvolta la elev simţul datoriei. 
3. A educa înseamnă a-i permite unei persoane să-şi dezvăluie posibilităţile. 
4. A educa înseamnă a-l lăsa pe elev să facă (să acţioneze). 
5. A educa înseamnă o oferi condiţiile care facilitează formarea unor bune obişnuinţe. 
6. A educa înseamnă a da exemplu. 
7. A educa înseamnă a comunica în profunzime cu un tânăr pentru a-l determina, apoi, să 

comunice cu sine. 
8. A educa înseamnă a şti să taci. 
9. A educa înseamnă a instrui. 
10. A educa înseamnă a dresa . 
11. A educa înseamnă a dezvălui valori esenţiale. 
12. A educa înseamnă a antrena tinerii să se opună. 
13. A educa înseamnă a acompania demersul de tatonare al tinerilor pentru a căpăta 

îndrăzneală şi încredere. 
14. A educa înseamnă a prezenta modele fundamentale de comportament. 
15. A educa înseamnă a aduce acele constrângeri capabile să înfrâneze instinctele (tendinţele 

anarhice). 
16. A educa înseamnă a provoca sârguinţa (perseverenţa). 
17. A educa înseamnă a determina frământarea. 
18. A educa înseamnă a determina încrederea în educator şi în propriile posibilităţi. 
19. A educa înseamnă a ajuta un tânăr să-şi înfrângă angoasa şi să se deschidă spre alţii. 
20. A educa înseamnă a educa.  

 

2. Citiţi următorul fragment: 

„Schimbarea paradigmatică ce vizează şcolile se referă la mutarea accentului privind 
organizarea învăţării: de la focalizarea pe eficienţa predării, a curricululului, a strategiilor 
didactice, la focalizarea pe valorificarea prerechizitelor învăţării dobândite non-formal şi 



 

 

informal, pe articularea diferitelor medii de învăţare. Aşadar, problematica educaţională-cheie 
nu se mai referă la modul în care un anumit material poate fi predat cât mai eficient posibil, ci 
la ce medii de învăţare pot stimula cel mai bine învăţarea autoderminată a individului  sau, cu 
alte cuvinte, la cum putem învăţa cum să învăţăm, aceasta presupunând ca individul să fi 
achiziţionat competenţe instrumentale de bază (citit, scris, numeraţie, computeriale), cele 
sociale şi emoţionale şi să le fi articulat cu experienţa practică”.(Simona Sava, Educaţia 
adulţilor, 2007, Polirom, Iaşi) 

Cerinţe: 

a) Explicaţi pe scurt conceptele: educaţie formală, educaţie nonformală, educaţie 
informală. 
b) Ce posibilităţi există în şcoală să valorificăm experienţa informală a elevilor? 
c)Ce semnificaţie are pentru formarea iniţială/continuă  a cadrelor didactice această 
schimbare de paradigmă sugerată de text? 

 
3. Argumentaţi necesitatea şi importanţa dezvoltării competenţelor intelectuale ale elevilor în 

şcoală, pornind de la afirmaţia lui Michael de Montaigne (1533-1592): “Este de preferat 
un cap bine făcut, în locul unuia bine umplut”. 
 

4. Realizaţi un scurt eseu pornind de la afirmaţia lui Cicero, „Inteligenţa fără caracter nu 
valorează nimic.” Încercaţi să surprindeţi legătura dintre educaţia intelectuală şi educaţia 
morală. 
 

5. Imaginaţi-vă că la nivelul Comisiei Naţionale pentru Curriculum s-a luat decizia eliminarii 

disciplinei Educaţie fizică şi sport din planul de învăţământ pentru clasele I-X. Redactaţi o 

scrisoare în care să pledaţi pentru această disciplină, aducând argumente pertinente din 

punct de vedere pedagogic. 

 

6. Întocmiţi o listă de teme referitoare la marile probleme ale lumii contemporane pe care le 

puteţi aborda în cadrul disciplinelor şcolare. 

 

 

B. Teme - Teoria şi metodologia curriculumului 
 

1. Studiaţi conceptul de curriculum. Realizaţi o reprezentare grafică având în centru 

sintagma “curriculum”. Relaţionaţi conceptul de „curriculum” cu semnificaţiile (definiţiile 

posibile) descoperite în unitatea de curs şi bibliografia obligatorie pentru studenţi. Alegeţi 

o semnificaţie a conceptului de curriculum şi argumentaţi opţiunea pentru aceasta. 

Comparaţi această versiune cu definiţia de lucru din suportul de curs. 

 

2. Realizaţi o reprezentare grafică tip ciorchine având în centru sintagma „tipuri de 

curriculum”. În jurul acesteia enumeraţi tipurile de curriculum şi descrieţi pe scurt fiecare 

tip. 

 

3. Studiaţi unitatea de conţinut „Obiective operaţionale şi operaţionalizarea obiectivelor”. 

Alegeţi o lecţie la disciplina de specialitate şi elaboraţi cinci obiective operaţionale, 



 

 

respectând procedura lui R.F.Mager. Specificaţi clasa, disciplina, subiectul lecţiei, scopul şi 

obiectivele operaţionale. 

 

4. Studiaţi subunitatea de învăţare „Transpoziţia didactică”. Sarcină de lucru: selectaţi un text 

dintr-un manual la disciplina de specialitate şi realizaţi transpunerea/transpoziţia didactică 

folosind următoarele repere metodologice: identificaţi conceptele cheie, selectaţi o 

definiţie semnificativă, realizaţi clasificări, identificaţi ideile centrale şi cele subordonate, 

organizaţi conţinutul pe axa introducere, cuprins şi încheiere, folosiţi un desen sau un 

simbol pentru a ilustra o idee importantă din conţinut. 

 

5. Studiaţi subunitatea de învăţare Curriculum la decizia şcolii (CDŞ). Elaboraţi o programă 

şcolară pentru o disciplină opţională propusă pentru învăţământul gimnazial respectând 

structura programei şi exigenţele de proiectare ale CDŞ. (O pagină, o pagină şi jumătate). 

 

6. Studiaţi subunitatea de învăţare „Modalităţi de organizare a conţinuturilor. Viziunea 

interdisciplinară”. Explicaţi termenul de interdisciplinaritate în corelaţie cu alte concepte 

corelative: monodisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 

transdisciplinaritatea. Folosiţi un tabel comparativ în care să încadraţi: definiţii/ 

semnificaţiile aferente fiecărei modalităţi şi exemple relevante pentru fiecare. 

 

II. Teme obligatorii pentru portofoliul disciplinei 

(valabile pentru toţi studenţii) 

 
1) Studiaţi „Noile educaţii”. Elaboraţi un proiect educaţional sau un referat cu tema 

Modalităţi de valorificare a Noilor educaţii. 

2) Studiaţi subunitatea de învăţare Curriculum Naţional. Documente curriculare. 

Realizaţi Analiza critică a unui manual la disciplina de specialitate, utilizând 

grila de evaluare a manualului. 

Grila de evaluare a manualului (Sursa: Cucoş, Constantin, 2002. Pedagogie, ediţia a II-a revăzută şi 

adăugită, Editura Polirom, Iaşi) 

A. Conţinutul manualului 
1. Conţinuturile răspund obiectivelor programei la disciplina de studiu pentru anul vizat? 
2. Acestea sunt în  acord cu achizţiile anterioare ale elevilor? 
3. Sunt conţinuturile exacte, precise, variate? Acestea sunt suficient de obiective, redând 

adevărul ştiinţei respective ? 
4. Conţinuturile sunt suficient de bogate prin raportare la cele indicate de programa şcolară? 
5. Contribuie acestea la suscitarea atitudinilor şi conduitelor morale pozitive şi la 

încorporarea valorilor culturale perene? 
6. Conceptele sunt explicate clar, iar informaţiile aduse oferă aplicaţii concrete? 
7. Activităţile la care îndeamnă manualul necesită prezenţa şi intervenţia profesorului? Pot 

acestea să fie realizate de către elevi şi fără ajutorul profesorului? 



 

 

8. Autorul manualului a integrat elemente conexe la două sau mai multe discipline care să 
explice cunoştinţele de la obiectul respectiv? 
 

A. Prelucrare pedagogică 
1. Metoda de învăţare indusă de manual corespunde unei concepţii pedagogice relevante, 

recomandată de către autorităţile pedagogice sau educative? 
2. Această metodă corespunde unei pedagogii constrângătoare şi directive sau dimpotrivă, se 

instituie dintr-o pedagogie deschisă, activă, care să-i confere elevului suficientă autonomie 
în activităţile de învăţare? 

3. Manualul propune activităţi de căutare la elevi, îmbie la obervaţii, anchete, informări, 
investigaţii suplimentare? 

4. S-a ţinut cont de interesele elevilor pentru a stimula invăţarea?Autorul a inclus aspecte 
care să motiveze elevii  (teme variate, mediul familiar, ilustraţii sugestive)? 

5. Autorul a ţinut cont de anumite caracteristici ale elevilor cum ar fi vârsta, mediul de viaţă 
specific pentru a suscita interesul? 

6. Manualul conţine exerciţii de învăţare şi control al achiziţiilor pentru fiecare capitol? Sunt 
integrate  rezumate ? 

7. Aceste exerciţii sunt variate? Sunt bine adaptate conţinuturilor capitolului? Ele par dificile 
sau uşoare? 

8. Întrebările şi exerciţiile sunt formulate clar şi precis? 
9. Pot fi întrebările şi exerciţiile un mijloc de evaluare a învăţării? 
10. Exerciţiile şi temele sunt concepute astfel încât elevul să-şi poată verifica singur progresele 

şi reuşitele? 
 

B. Forma de redactare 
a) Organizarea 
1. Manualul prezintă organizare logică în redactare (Prezentare.Textul principal împărţit în 

capitole şi subcapitole conform temelor programei. Rezumat. Exerciţii. Evaluare)? 
2. Capitolele sunt organizate într-o manieră diversificată, care să spargă monotonia, iar 

această diversificare de punere în formă este justificată? 
3. Lungimea capitolelor sau lecţiilor este în concordanţă cu importanţa temelor tratate? 
4. Anumite capitole sunt prea lungi în ciuda importanţei temelor tratate? 
b) Limbajul 
5. Vocabularul utilizat corespunde nivelului cognitiv al elevilor ţinând cont de achiziţiile lor 

anterioare? 
6. Vocabularul specific sau terminologia disciplinei sunt astfel concepute încât să fie înţelese 

prin definiţiile cuvintelor noi sau mai puţin cunoscute de elevi? 
7. În general, lungimea frazelor şi structura lor sunt bine adaptate nivelului de înţelegere a 

elevilor? 
8. Semnificaţia textului este clară şi uşor de înţeles? Arhaismele sau cuvintele din fondul 

lexical vechi sunt bine explicate? 
9. Punctuaţia în text este întotdeauna bine justificată? 
c) Linia directoare 
11. Autorul utilizează, atunci când conţinuturile unei discipline o permit, o linie directoare, un 
fir roşu, pentru a suscita interesul cititorului şi a-l incita să urmeze studiul textului? 

d) Rezumatul 
12. Rezumatul este plasat la începutul sau la sfârşitul capitolului? Este clar, concis şi în acord 
cu aspectele textului ? 

e) Stilul redactării 
13. Stilul este sobru, eficient sau prezintă prea multe enumerări, imprecizii, figuri de stil? 



 

 

f) Primele şi ultimele pagini 
14. În introducere sau în prezentarea iniţială sunt expuse clar obiectivele manualului şi 
semnificaţia materiei tratate? 

15. Tabla de materii este precisă şi detaliată? 

16. Sunt prezente anexe, un index sau alte elemente informaţionale suplimentare cu caracter 
intrumental? 

C. Ilustrarea 
   17. Toate ilustraţiile prezente în manual sunt justificate ?Nu sunt prea numeroase? 

   18. Corespund acestea conţinuturilor capitolelor în care apar? 

   19. Sunt clare şi precise? Ilustraţiile sunt sugestive şi pot să trezească interesul elevilor? 

   20. Transmit ele informaţii interesante, reprezentări necunoscute elevilor sau din afara 
mediului lor de viaţă ? 

   21. Ilustraţiile sunt sugestive şi pot să trezească interesul elevilor? 

   22. Există o căutare excesivă a calităţii estetice a ilustraţiilor, în detrimentul funcţiei lor de 
transmitere a unor informaţii precise? 

   23. Sunt corect plasate? Amplasarea lor este justificată prin raportare la textele la care se 
referă? 

  24. Titlurile, legendele şi explicaţiile însoţitoare sunt clare şi precise? Ilustraţiile, hărţile, 
planşele,  tabelele sunt    numerotate? 

25. Costul lor este justificat (reproducere după opere de artă, tratarea imaginii orginale, tipărirea, 
numărul de exemplare prevăzut pentru manual? 
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