
 
 
 
 
 
 
Modul 1 

Predarea prin proiecte 
 
 

 
La finele acestui modul participanţii vor fi capabili să: 
 
• compare aşteptările proprii cu obiectivele cursului Intel®Teach-Predarea în societatea  
cunoaşterii 
 
• creeze directoare pentru portofolii în vederea salvării  materialelor  
 
• înţeleagă formatul  planului  unităţii de învăţare precum şi cerinţele de întocmire  a 
portofoliului  pentru unitatea de învăţare 
  
• revizuiască documentarea cu privire la planificarea unei unităţi de învăţare  precum şi 
abordarea  predării prin metoda proiectului. 
 
• creeze o publicaţie prin care să  explice proiectele 
 
• reflecteze asupra propriei învăţări 
 
• integreze tehnologia în planificarea Unităţii de învăţare  astfel încât să se realizeze obiectivele 
care  vizează abilităţile de gândire de nivel superior  şi abilităţi  necesare în secolului XXI 
 
 
 
 
 

Instrumente 
 
•    Curriculum-ul cursului Intel®Teach - Predarea în societatea cunoaşterii, resursa CD 

 
• Intel® Ghid de asistenţă 

 
• Browser Web  

 
• Software pentru procesarea documentelor  
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Modul 1 
 
 

Întrebare esenţială 
 

• Cum poate fi utilizată tehnologia în modul cel mai eficient pentru a  
susţine  şi pentru a evalua achiziţiile elevilor? 

 
 

Întrebările modulului  
 

• Cum pot  să-i ajut pe elevi  să atingă  competenţele specifice/ obiectivele de 
referinţă şi  să  îşi dezvolte  abilităţile necesare în  secolul XXI  prin metoda 
proiectului? 

 
• Cum se pot utiliza proiectele pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare al 
elevilor? 
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Modul 1 Prezentare 
generală 

 
Predarea prin proiecte 

 
 
 
 
 
Activităţi 

 
Activitatea 1: Pr imi i  paş i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.01  
Prezentaţi: propria persoană 
Vizualizaţi: introducerea în curs 
Discutaţi: obiectivele  şi aşteptările cursului 
Creaţi: directorul  Portofoliu 
Vizualizaţi:  Planului Unităţii de învăţare 

 
 
Activitatea 2: Examinarea  unui proiect de instruire  bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13  
Vizualizaţi: analiza unui proiect bun 
Discutaţi: planificarea Unităţii de învăţare 
Fixaţi: obiectivele  operaţionale 
Vizualizaţi:  formularea cerinţelor de întocmire  a  portofoliului  

 
 
Activitatea 3: Analizarea proiectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 1.20   
Discutaţi : caracteristicile proiectelor  
Vizualizaţi: exemple de portofolii  
Cercetaţi:     învăţarea bazată pe proiecte 

 
 
Activitatea 4: Planificarea unei publicaţii pentru explicarea proiectelor. . . . . . . . 1.23 

 
  Planificaţi: o publicaţie pentru explicarea proiectelor 
  Cercetaţi învăţare prin metoda proiectului  
  Vizualizaţi:  exemple de publicaţii 
 
Activitatea 5: Crearea propriei publicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.26  
Descrieţi:  o publicaţie 
Completaţi : caracteristicile publicaţiei 

 
 
Activitatea 6: Reflecţii asupra propriei învăţări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.29  
Recapitulaţi: elementele  cheie ale modulului 
Notaţi: realizările personale 
Creaţi: o intrare blog cu reflecţii asupra învăţării proprii 

 
 
 

(continuare pe pagina următoare) 



Modul 1 Prezentare generală 
 
Predarea prin proiecte 
 
 
 
 
 

Planificarea în avans 
 
Începerea procesului de planificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.31 
 
Propuneţi:        idei pentru Planul  Unitaţii de învăţare  
Asalt de idei: modalităţi  de  integrare a abilităţilor  necesare în secolul 
XXI în Planul  Unităţii de învăţare 
Identificaţi:       materiale pentru Unitatea de învăţare 
 

 
 



Modul 1 

Predarea prin proiecte 

Modul 1 

Predarea prin proiecte 

Descriere: Proiectele oferă  situaţii autentice, din viaţa reală  pentru 

contextualizarea activităţilor de învăţare şi încorporează  abilităţi de 

gândire  de nivel superior  cu privire la ideile importante. În acest modul, 

veţi explora posibilităţile  de utilizare  a proiectelor prin integrarea  

tehnologiei determinând tipul de planificare necesar. Veţi  începe  

planificarea  unităţii de învăţare. 

Activitatea 1: Primii paşi (45 minute)  

Pasul 1: Să facem cunoştinţă  
În această etapă prezentaţi-vă şi faceţi cunoştinţă cu ceilalţi participanţi. Colegii cu care 

faceţi cunoştinţă reprezintă resurse valoroase pentru dumneavoastră atât pe parcursul 

perioadei de instruire cât şi ulterior când vă întoarceţi în şcoala dumneavoastră. 

Prezentaţi-vă grupului, spuneţi ce materie predaţi, la ce  clase şi menţionaţi ceea ce speraţi 

să învăţaţi prin intermediul acestui curs. 

 

Pasul 2: Prezentarea Cursului Intel®Teach - Predarea în societatea 
cunoaşterii  

 

Cursul  Intel®Teach - Predarea în societatea cunoaşterii  a fost creat pentru a-i ajuta  pe 

profesori să îşi lărgească graniţele creativităţii în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

Acest curs vă ajută să utilizaţi puterea tehnologiei informatice pentru a stimula imaginaţia 

elevilor şi pentru a le facilita transferul învăţării pentru viaţa de fiecare  zi. Prin intermediul 

cursului veţi putea formula şi răspunde la întrebări  cu privire la modalităţi eficiente  de a 

utiliza calculatoarele pentru  îmbunătăţirea procesul de predare- învăţare. Întrebarea 

esenţială  a cursului se poate formula  astfel: 

 
Cum poate fi utilizată tehnologia  în modul cel mai eficient pentru  a sprijini şi a 

evalua achiziţiile elevilor? 

 

Pe  toată durata cursului veţi avea oportunitatea de a găsi răspunsuri la această întrebare în 
funcţie de modul în care  se aplică elevilor şi clasei dumneavoastră. 
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Suntem conştienţi de faptul că  cele mai importante lecţii ale vieţii pot fi predate fără ajutorul unui 

calculator. Drept urmare, ne bazăm cursul  pe o planificare reală şi suţinută, pe documentare  şi pe 

practici de evaluare construite de-a lungul procesului de proiectare. Pe măsură ce parcurgeţi modulele 

acestui curs, colaboraţi cu ceilalţi profesori şi discutaţi ideile cu privire la introducerea şi utilizarea 

tehnologiei în  instruire. Veţi utiliza metoda proiectului pentru o  unitate de învăţare  în disciplina pe care 

o predaţi. Scopul  nostru  este ca dumneavoastră să vă dezvoltaţi  competenţa de a crea un Portofoliu 

pentru o  unitate de învatare pe care apoi  să îl utilizaţi  la clasă pentru a ridica  nivelul de performanţă al 

elevilor. 

Abilităţi  necesare în  secolul XXI
1
 

• Responsabilitate şi capacitate de adaptare—Exersarea responsabilităţii personale şi a flexibilităţii 
în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate; stabilirea şi atingerea unor 
standarde şi ţeluri ridicate  pentru sine şi pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii. 

• Abilităţi de comunicare - Înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări eficiente verbale, 
scrise şi multimedia într-o varietate de forme şi contexte. 

• Creativitate şi curiozitate intelectuală—Dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor noi altor 
persoane; deschidere şi receptivitate la nou, perspective diverse. 

• Gândire critică şi gândire sistemică— Exersarea  unei gândiri sănătoase în înţelegerea şi realizarea 
unor alegeri complexe; înţelegerea  conexiunilor dintre sisteme. 

• Informaţii şi abilităţi media— Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, şi crearea 
de informaţii în diverse forme şi medii. 

• Abilităţi  interpersonale şi de colaborare— Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi de 
conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; 
exprimarea empatiei; respectarea perspectivelor diverse. 

• Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor— capacitatea de a depista, formula, analiza 
şi soluţiona probleme 

• Auto-formare— Monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare; localizarea resurselor 
corespunzătoare; transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul 

• Responsabilitatea socială— Acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele comunităţii; 
demonstrarea comportamentului etic în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi 
comunitate  

1Sursă: Parteneriat pentru abilităţile  secolului XXI (www.21stcenturyskills.org). Utilizat cu permisiune. 
Notă: Această listă de abilităţi ale secolului XXI este prezentată în detaliu în directorul Modulul 1, 
Activitatea 1 de pe CD-ul cu resurse curriculare. 

 



Modul 1 

Predarea prin proiecte 

Prezentare generală 

Examinaţi următorul tabel care  prezintă competenţele generale şi competenţele specifice 
urmărite  pe  parcursul cursului.  

Modul 1: Predarea prin proiecte 

Competenţa generală Competenţe specifice 

Proiectarea  prin metoda proiectului  
şi utilizarea portofoliului 

• Înţelegerea imaginii de ansamblu şi a părţilor  componente 
ale portofoliului

 • Realizarea unei publicaţii  pentru explicarea  proiectelor 

 • Identificarea abilităţilor necesare în  secolul XXI pentru 
unitatea de învăţare.

 •   Dezvoltarea ideilor  iniţiale  

 • Reflecţie asupra învăţării  în blog-ul  personal 

Modul 2: Planificarea  unităţii de învăţare 

Competenţa generală Competenţe specifice 

Elaborarea întrebărilor de 
generare a proiectelor  în 
conformitate cu competeţele 
specifice-obiectivele de referinţă 
şi obiectivele operaţionale 
 
  

• Identificarea competenţelor specifice/obiectivelor de 

referinţă  pentru unitatea de invatare  

• Formularea obiectivelor operaţionale 

•  Formularea întrebărilor care generează proiectele: 

- intrebări esenţiale 

- întrebări de unitate 

- întrebări de conţinut
Stabilirea strategiei de evaluare 
continuă 

•  Identificarea unor strategii de evaluare care ajută  
documentarea în vederea planificării  
 
Întocmirea graficului de evaluare al elevilor pentru 
unitatea de învăţare  
Crearea  unei prezentării în vederea evaluării iniţiale a 
elevilor din perspectiva nevoilor lor 
 

 Reflecţie asupra învăţării  în blog-ul  personal 

Modul 3: Realizarea conexiunilor 

Competenţa generală Competenţe specifice 

Utilizarea Internetului ca mijloc de 
sprijinire a predării şi învăţării 

• Utilizarea wiki pentru a facilita schimbul de idei şi 
cooperarea  cu privire la dezvoltarea   
competenţelor specifice/obiectivelor de referinţă cu 
ajutorul proiectelor. 

 • Înţelegerea legii drepturilor de autor şi utilizarea corectă 
a informaţiei 

 • Crearea unui document care să cuprindă lucrările citate 



 • Integrarea  resurselor de pe  Internet în unitatea de 
învăţare pentru a sprijini documentarea, comunicarea, 
colaborarea, rezolvarea problemelor, şi/sau alte 
abilităţi necesare în  secolul 21 

 • Utilizarea unei resurse de colaborare on-line în scopul de a 
discuta despre unităţile de învăţare. 

 • Reflecţie  asupra învăţării în  blog-ul  personal 

 
(continuare pe pagina următoare) 
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Predarea prin proiecte 
 

Modul 4: Crearea aplicaţiei elevilor1 

Competenţa generală 
 
Utilizarea TI pentru realizarea  
unor aplicaţii din perspectiva   
elevului  

 
 
 
 

Competenţe specifice
• Identificarea strategiilor pentru utilizarea sigură, 

responsabilă şi corespunzătoare a  Internetului de 
către elevi 

• Realizarea unor aplicaţii ale elevilor (publicaţii  ale 
elevilor, a unei prezentări, wiki sau blog pentru a 
demonstra procesul de învăţare al  elevilor) 

• Proiectarea  procedurilor de instruire pentru unitatea de 

învăţare 

• Auto-evaluarea aplicaţiei elevului;  

• Reflecţie asupra   învăţării   în blog-ul personale 

 

Modul 5: Evaluarea proiectelor elevilor 

Competenţa generală 
 
 
Realizarea evaluării 
formative  şi  sumative 

Competenţe specifice 
 
• Obţinerea de feed-back  pentru a îmbunătăţi  aplicaţiile 
elevilor 
• Explorarea căilor de implicare  elevilor  în  procesul de 

evaluare 
• Reflecţie asupra  practicilor  de evaluare  
• Rezumatul  evaluarii pentru unitatea de învăţare 
• Realizarea unei evaluări sumative  a aplicaţiilor elevilor 
• Revizuirea exemplelor produse din perspectiva  elevilor  în 

baza evaluării sumative 
• Revizuirea planului  unităţii de învăţare 
• Reflecţie  asupra   învăţării  în blog-ul personal 

Modul 6: Planificare pentru diferenţierea instruirii 

Competenţa generală 
 
Sprijinirea elevilor  în procesul   auto-
formării lor 

Competenţe specifice 
 
• Explorarea strategiilor pentru instruire diferenţiată 
• Crearea  unei evaluări care sa  încurajeze auto-formarea 

elevului 
• Realizarea de materiale pentru sprijinirea elevilor 
• Revizuirea Planului Unităţii de Învăţare pentru a include 

un spatiu de acomodare şi manifestare  pentru toţi elevii 
• Reflecţie  asupra  învăţări în blog-ul personal 

(continuare pe pagina următoare) 
 

 
 

                                                      
1 Prin aplicaţii ale elevilor se înţeleg  toate tipurile de materiale (publicaţii , prezentări, wiki sau blog) realizate de către profesori  din 
perspectiva elevilor . 
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                 Modul 7: Facilitare pentru integrarea  tehnologiei 
 

Competenţa generală  Competenţe specifice 

 
Înţelegerea calităţii  de   
facilitator  a profesorului 

 • Explorarea strategiilor de interogare  pentru  formarea  
abilităţilor de gândire de nivel superior 
• Auto-evaluarea abilităţii de facilitator  într-un proces de 
instruire centrat pe elevi 

• Realizarea de materiale necesare pentru facilitarea 

procesului de învăţare 

• Revizuirea planului unităţii de învăţare 
• Auto-evaluarea portofoliului unităţii de învăţare  şi apoi 
revizuirea acestuia  
•  Reflecţie  asupra  învăţări în  în blog-ul personal.  
- Schimb de păreri realizat cu un partener. 
• Localizarea resurselor de pe Internet pentru profesori 

 Modul 8: Prezentarea portofoliilor  

Competenţa generală  Competenţe specifice 

 
Schimb de exprienţă 
cu privire la propria  
învăţare 

 • Discutarea  modului în care se face managementul  

tehnologiei  în instruirea elevilor. 

• Întocmirea documentelor de management 

• Pregătirea pentru prezentare 

• Oferirea şi primirea de feed-back cu privire la  portofolii  

•  Reflecţie asupra   învăţări   în blog-ul personal 

• Evaluarea cursului Intel®Teach – Predarea  în 

societatea cunoaşterii 

Notă: Acest tabel este disponibil în directorul Modulul 1, Activitate 1 de  pe CD-ul cu 
resurse curriculare. 

Pasul  3:  Noile roluri ale profesorilor 
Profesorii sunt mai mult decât  instructori— ei sunt facilitatori  ai procesului de învăţare, 
implementatori, evaluatori şi proiectanţi ai lecţiilor predate în cadrul unităţii de învăţare. 

Deciziile luate  în vederea instruirii au un impact  major asupra  a ceea ce intră în  contact 
elevii. Din acest motiv, vă rugăm să luaţi în considerare cu atenţie rolul dumneavoastră  
pe măsură ce examinaţi paşii unui proiect  instrucţional bun. 
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1:1 Sfat: Ajutarea elevilor să 
dezvolte un sistem de organizare a 
directoarelor este foarte importantă 
intr-un mediu informatic  
 
 
 
 
 
Urmaţi instrucţiunile  de îndrumare 
şi prezentarea generală ale 
facilitatorului pentru modul de 
utilizare al  Intel® Ghid de asistenţă: 
• Previzualizaţi subiectele incluse în 
Intel® Ghid de asistenţă 
• Învăţaţi cum să căutaţi subiectele 
şi să navigaţi printre abilităţi 
• Observaţi modul în care  Intel® 
Ghid de asistenţă funcţionează cu 
software-ul de pe calculatorul 
dumneavoastră  
 
 
 
 
 
 
 

 

Vă întoarceţi la şcoală cu portofoliul unei unităţi de învăţare 

În cadrul acestui curs veţi proiecta şi dezvolta resurse pentru unitatea de învăţare  pe care o 
predaţi. Unitatea poate varia, ca durată, între câteva  săptămâni şi mai multe luni, dar trebuie 
să facă referire la un domeniu cheie din programa şcolară. Portofoliul dumneavoastră  este 
dezvoltat pe parcursul celor opt  module ale cursului. 

Pasul 4: Crearea directorului Portofoliu 

Pentru a vă ajuta să  organizaţi Portofoliul, veţi crea un director principal, denumit  
“Portofoliu” ïar în acesta subdirectoare  secundare. Acest sistem de utilizare a fişierelor va 
facilita organizarea şi administrarea atât a activităţilor în curs de desfăşurare cât şi a 
componentelor  de portofoliu finalizate. Toate documentele care fac parte din  Portofoliul 
Unităţii de învăţare proiectate  sunt salvate in aceste directoare, astfel încât atât 
dumneavoastră cât şi coechipierii dumneavoastră să le puteţi găsi cu uşurinţă. Lista de 
verificare a portofoliului de la pagina 1.08 vă va ajuta să ţineţi evidenţa elementelor  de 
portofoliu finalizate. Apoi  vizualizaţi şablonul  planului de unitate de învăţare în detaliu şi îl 
salvaţi în  directorul Portofoliu. 

Sfat pentru lucrul cu elevii: Oferind elevilor structuri de directoare  specifice în care să îşi 
salveze modelele de fişiere, modelaţi o tehnică eficientă de administrare la clasă. Acest lucru 
vă permite dumneavoastră şi elevilor dumneavoastră să stocaţi şi să accesaţi munca salvată 
într-un mod logic şi eficient. 
Utilizarea Intel® Ghid de asistenţă  
Pe parcursul acestui curs, veţi căuta şi în alte resurse pentru a vă ajuta să găsiţi răspunsuri 
la întrebările pe care le-aţi putea avea. De cele mai multe ori puteţi căuta on-line sau puteţi 
întreba un alt profesor când doriţi ajutor. În momentul în care doriţi ajutor tehnic pe parcursul 
acestui curs, puteţi utiliza Intel® Ghid de asistenţă. În această resursă digitală  veţi găsi 
instrucţiuni pas cu pas cu privire la modul de finalizare al abilităţilor tehnice. Puteţi utiliza 
Intel® Ghid de asistenţă pentru a afla în mod rapid cum se realizează anumite operaţiuni pe 
calculator în momentul în care acestea trebuie efectuate. Intel® Ghid de asistenţă reprezintă 
o resursă valoroasă  disponibilă atât  pe parcursul participării la acest curs cât şi în viitor. 

Realizarea  directorului  Portofoliu  
 
Utilizaţi Intel® Ghid de asistenţă pentru a crea directorul  Portofoliu aşa cum este indicat pe 
următoarea pagină. (Consultaţi Intel® Ghid de asistenţă, Abilitatea 2.1. ) 
Notă: Dacă există posibilitatea utilizării mai multor calculatoare, pe parcursul 
activităţii la portofoliul personal, aţi putea crea aceste directoare  şi stoca fişierele pe un site 
de stocare on-line. Consultaţi lista de site-uri  aflată în fişierul „Transportarea şi Stocarea 
Fişierelor cu ajutorul Internetului” din  directorul  Resurse, Resurse Internet de pe CD-ul cu 
resurse curriculare. 

 
 
 

 
. 
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Urmaţi instrucţiunile facilitatorului  
pentru a crea directoarele. 

(Consultaţi Intel® Ghid de asistenţă, 
Abilitatea  2.1.: Crearea  fişierelor 
pentru Portofoliul  unităţii de învăţare 

Portofoliul dumneavoastră  complet include următoarele  directoare  şi fişiere 
fiind posibiliă includerea altor documente referitoare la unitate): 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
În dosarul Drepturi_autor_ 
autorizatii se pot include e-mail-uri 
sau  scrisori scanate prin care vi se 
acordă permisiunea solicitată de 
utilizare a materialelor protejate de 
drepturile de autor, care nu se 
încadrează în prevederile de Utilizare 
Legală. Legea drepturilor de autor şi 
clauza Utilizării Legale vor fi 
prezentate în Modulul 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nume_prenume 

plan de implementare 
bibliografie 
plan unitate 

asistenţă_unitate 

plan_unitate 

Aplicaţie elev 

drepturi de autor_autorizaţiiimagini_sunet

Evaluare pentru a stimula 
auto-formarea 

Alte evaluări 
Evaluarea produsului elevului

Prezentarea evaluării 
cerinţelor elevilor 

evaluări 

Documente administrative 

Prezentari, buletin informativ, 
broşură sau resursă web pentru 
a sprijini unitatea

Documente pentru  sprijinirea  
procesului de învăţare al elevilor  

Publicaţie despre  învăţarea prin proiecte 

Prezentare, publicaţie, 
 wiki sau blog 

Nume_prenume 

Evaluări 

Imagini_sunete 

Drepturi_de autor_autorizaţii 

Aplicaţie_elev 

Plan_unitate 

Asistenţă_unitate 
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proiecte 

În acest curs veţi crea toate 

elementele menţionate în tabelul 

alăturat. Aceste elemente formează 

împreună un Portofoliu pentru o 

unitate de învăţare completă. Veţi 

realiza revizuiri    ale  produselor pe 

care le creaţi împreună cu 

coechipierii  dumneavoastră 

Consultaţi lista de mai jos. Puteţi utiliza această listă de verificare pe parcursul întregului 
curs, pentru a ţine evidenţa progresului făcut. Această listă de verificare este de 
asemenea disponibilă în directorul   Evaluarea Portofoliului de pe CD-ul pentru resurse 
curriculare. 

Lista de verificare a portofoliului 
Finalizat Componentă Portofoliu  Salvat în  Început în 

 Planul  Unităţii de învăţare  cu obiective 
operaţionale    aliniate competenţelor 
specifice sau a obiectivelor de referinţă şi  
cu setul de întrebări esenţiale, de unitate şi 
de conţinut generatoare a proiectelor inte-
pluri-transdisciplinare. 

Director 
Plan_unitate  

Modul 1 
(dezvoltat 
prin toate 
Modulele) 

 Publicaţia  realizată  în vederea explicării  
ideii de  proiect 

Director  
Asistenţă_unitate  

Modul 1 

 
 
 

 
 

 
Prezentarea  evaluării iniţiale pentru 
identificarea  nevoilor elevilor. Modalităţi 
de evaluarea a produselor elevilor. Alte 
metode de evaluare. 

Director  Evaluări  Modul 2 

Modul 5 

Modul 5 

  Document care citează lucrări 
bibliografice 

Director Plan_unitate Modul 3 

 Aplicaţa elevului(prezentare, publicare, 
resursă web) 

Director  
Aplicaţie_elev 

Modul 4 

 
 
 
 
 

Instrumente de evaluare pentru  favorizarea  
auto-direcţionării  învăţării  elevilor şi 
stimularea  proceselor metacognitive . 

Director Evaluări  
Director  
Asistenţă_unitate 

Modul 6 

 Planul  de implementare  Director  Plan_unitate Modul 7 

 Prezentări realizate  de  către profesori, 
(buletin informativ, broşură sau resursă web) 
materiale care sprijină predarea   unităţii de 
învăţare 

Director 
Asistenţă_unitate  

Modul 7 

 Documente administrative  Director 
Asistenţă_unitate 

Modul 8 

 
 



Pasul 5: Vizualizarea  Şablonului  Planului  Unităţii de învăţare 

În această etapă veţi salva  formatul  planului unităţii de învăţare  în  
directorul în care aveţi  portofoliul pe care tocmai l-aţi creat şi apoi veţi  
revizui  secţiunile planului Unităţii  de învăţare. Utilizaţi  Intel Ghid de 
asistenţă în cazul în care aveţi nevoie de ajutor pentru obţinerea 
abilităţilor tehnologice identificate  mai jos. 

1. Pentru a accesa mai uşor CD-ul cu resurse curriculare, creaţi o 
scurtătură pentru documentul „Start”  situat în partea superioară a CD-
ului. (Consultaţi  Intel® Ghid de asistenţă, Abilitatea 1.2.) 

Notă: CD-ul cu resurse curriculare funcţionează cel mai bine cu 
Microsoft Internet Explorer 6.0* sau o versiune ulterioară. Totuşi, dacă 
utilizaţi  Mozilla Firefox* sau Netscape Navigator* ca browser de 
Internet, se recomandă crearea unei scurtături pentru  
„Essentials.htm" în cadrul  directorului Curriculum_Resource_CD  

2. Porniţi CD-ul cu resurse curriculare şi navigaţi la directorul ( Modulul 1, 
Activitatea 1 de pe CD. (Consultaţi Intel® Ghid de asistenţă,   Abilitatăţile 
1.1.,  1.3 şi 1.4). 

3. Salvaţi  şablonu Planului Unităţii de învăţare în directorul   plan_unitate 
din portofoliul dumneavoastă. (Consultaţi Intel® Ghid de asistenţă, 
Abilitatea 1.5 ) 

4. Vizualizaţi următorul format al planului de unitate de învăţare, revizuiţi  
rapid diversele secţiuni şi notaţi descrierile în câmpurile a căror 
completare vă este solicitată. Legendele vă explică în ce modul 
completaţi diversele secţiuni ale formatului planului de unitate de 
învăţare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultaţi următoarele 
abilităţi în Intel® Ghid de asistenţă 
pentru această secţiune: 

• Consultaţi Abilitatea 1.2. 
dobândită în urma cursului: 
Crearea unei scurtături  către 
indexul CD-ului de Curs 
Intel®Teach Predarea în societatea 
cunoaşterii   

• Consultaţi  Abilitatea  1.1 
dobândită în urma cursului: 
Accesarea indexului CD-ului cu 
resurse curriculare al cursului 
Intel®Teach Predarea  în 
societatea cunoaşterii  

• Abilitatea 1.3. dobândită 
în urma cursului Intel®Teach 
Predarea  în societatea cunoaşterii: 
Navigarea prin Indexul CD-ului 

•    Abilitatea 1.4. 
dobândită în urma cursului 
Intel®Teach Predarea  în 
societatea cunoaşterii: 
Deschiderea şi vizualiza fişierelor 
de pe CD  

•    Abilitatea 1.5. 
dobândită în urma cursului 
Intel®Teach Predarea  în 
societatea cunoaşterii: Salvarea 
unui fişier de pe CD într-un anumit 
director  pe computerul 
dumneavoastră. 



Modul 1 

Predarea prin proiecte 
      Şablonul   Planului  Unităţii de învăţare 

 
 Autor Unitate 
 

Prenume şi nume 
 

Judet 
 

Denumire şcoală 
 

 Localitate 

Prezentare generală a Unităţii de Învăţare Modul 1: Gândiţi-vă la  o unitate de 
învăţare  şi la un proiect posibil. 
  

Titlul planului unităţii 
de învăţare 
 

 O  denumire descriptivă sau creativă pentru unitatea de învăţare 
Modul 7: Realizaţi un rezumat al 
unităţii de învăţare. 
 

 
Rezumat unitate de 
învăţare 

 Un rezumat concis care include temele din materia predată de dumneavoastră care sunt acoperite, o 
descriere a conceptelor principale învăţate şi o scurtă explicaţie pentru modul în care activităţile îi ajută pe 
elevi  să răspundă la întrebări  cu privire la conţinut, unitate şi  întrebare esenţială 
 

  
Aria tematică 
 

 Aria tematică  vizată pentru unitate (abordată ,competeţele specifice,obiectivele de referinţă, obiectivele 
operaţionale şi procedurile de instruire. 

  
Clasa 
 

 
Clasa/e vizate prin unitatea de învăţare 
 

  
Timp aproximativ necesar 
 

 
Exemplu: 8  lecţii  a câte 50 de minute, 6 săptămâni, 3 luni şi aşa mai departe 

 
Stabilirea  Unităţii 
 
Competenţe specifice/obiectivele de referinţă,obiectivele operaţionale  şi obiectivele de 
evaluare vizate  
 

Modul 2: Selectaţi  competenţele 
specifice,/obiectivele de referinţă , 
creaţi obiective operaţionale şi 
realizaţi întrebări care să  genereze 
proiectele inter-pluri-
transdisciplinare. 

Menţionaţi competenţele specifice respectiv obiectivelede referinţă  aici. După rafinarea şi reducerea listei 
de competenţe respectiv obiective de referinţă  pentru această unitate specifică, cele  rezultante din 
această secţiune  vor fi  competenţele specifice/obiectivele de referinţă  şi obiectiveleoperaţionale  prioritare, 
vizate care trebuie atinse  de către elevii dumneavoastră (nu doar abordate uşor) şi pe care le veţi evalua 
până la sfârşitul acestei unităţi. 

 Obiective operaţíonale şi rezultate aşteptate  
 

Introduceţi o listă de obiective operaţionale  în ordinea priorităţii, obiective care sunt  evaluate şi pe care 
elevii trebuie să le atingă până la sfârşitul unităţii de învăţare 

(continuare pe pagina următoare) 
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Intrebări  generatoare ale proiectelor inter-pluri-transdisciplinare,etc 
 

 

Întrebare 
esenţială 
 

O întrebare  generală care poate face legătura între  mai multe unităţi de învăţare 
sau discipline. Consultaţi resursele  de pe CD-ul cu resurse curriculare  
 

Întrebări de 
unitate 
 

Întrebări orientative pentru unitatea de învăţare. Consultaţi resursele de pe CD-ul 
cu resurse curriculare.  

Modul 2: Selectaţi 
competenţele 
specifice/obiectivele de 
referinţă, creaţi obiective 
operaţionale  şi realizaţi 
întrebări de încadrare pentru 
unitatea de învăţare. 
 

Întrebări de 
conţinut 
 

Întrebări despre conţinutului specific lecţiilor. Consultaţi resursele  de pe CD-ul cu 
resurse curriculare  
 

 

Planificarea  evaluării  
Graficul  de timp pentru evaluare 
 
Evaluare iniţială 
 

Evaluare formativă 
 

Evaluare sumativă 
 

Modul 2:Proiectaţi un de 
grafic de timp pentru 
evaluare  şi creaţi o 
prezentare pentru a identifica 
nevoile elevilor. 
 

Introduceţi 
evaluările care 
ajută la 
stabilirea 
mediului din 
care provine 
elevul,  
abilităţile, 
aptitudinile şi 
concepţiile 
greşite ale 
acestuia  
 

Introduceţi 
evaluările care 
ajută la 
stabilirea 
mediului din 
care provine 
elevul,  
abilităţile, 
aptitudinile şi 
concepţiile 
greşite ale 
acestuia  
 

Introduceţi 
evaluările care 
ajută la 
stabilirea 
nevoilor 
elevului, 
monitorizarea 
progresului, 
verificarea 
înţelegerii, şi 
încurajarea 
metacogniţiei, 
auto- formării şi 
colaborării 

Introduceţi 
evaluările care 
ajută la 
stabilirea 
nevoilor 
elevului, 
monitorizarea 
progresului, 
verificarea 
înţelegerii, şi 
încurajarea 
metacogniţiei, 
auto- formării şi 
colaborării  

Introduceţi 
evaluările prin  
se apreciază 
înţelegerea şi 
abilităţile 
elevilor, se 
încurajează 
metacogniţia, 
şi se estimează 
nevoile elevului 
pentru o 
instruire 
ulterioară 
 

Introduceţi 
evaluările prin  
se apreciază 
înţelegerea şi 
abilităţile 
elevilor, se 
încurajează 
metacogniţia, 
şi se estimează 
nevoile elevului 
pentru o 
instruire 
ulterioară 
 

 

Sumar evaluare  Modul 5: Scrieţi un rezumat 
al planului de evaluare  şi 
creaţi o evaluare sumativă 
pentru aplicaţia elevului. 
 
 
Modul 4: Creaţi  aplicaţia  
elevului şi proiectaţi 
procedurile de instruire. 
 

Descrieţi evaluările pe care dumneavoastră şi elevii dumneavoastră le utilizaţi pentru a identifica 
nevoile elevilor în vederea  stabilirii obiectivelor operaţionale , pentru  monitorizarea  progresului 
elevlor, pentru a  furniza feed-back, a evalua gândirea şi procesele, şi a reflecta despre învăţare pe 
parcursul întregului ciclu de învăţare. 
Acestea ar putea include organizatoare grafice, elemente  de jurnal,  liste de verificare, întrebări şi 
grile de evaluare. Descrieţi şi  rezultatele procesului de învăţare pe care le  evaluaţi cum ar fi produse, 
prezentări, documente scrise sau performanţe precum şi  metodele de evaluare pe care le utilizaţi. În 
secţiunea procedurilor de instruire descrieţi cine utilizează evaluările, modul în care sunt utilizate şi 
locul unde se desfăşoară. 

 
Detalii  ale unităţii de învăţare 
Aptitudini obligatorii 
Cunoştinţe conceptuale şi aptitudini tehnice pe care elevii trebuie să le aibă pentru a începe această 
unitate de învăţare 
Strategii de instruire 

Actualizaţi strategiile de 
instruire pentru a include: 
• Modul 3: Resurse Web 
• Modul 5: Metode de 
evaluare  pe parcursul 
unităţii de învăţare 
• Modul 6: Strategii de 
diferenţiere 
• Modul 7: Material de 
facilitare şi plan de 
implementare 
 

O imagine clară a ciclului educaţional— o descriere a scopului şi succesiunii activităţilor elevilor şi o 
explicaţie pentru modul în care elevii sunt implicaţi în planificarea propriului proces de învăţare. 
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Predarea prin proiecte 

Modul 6: Schiţaţi idei care 

să-i ajute pe toţi elevii. 

Realizaţi o evaluare pentru a 

sprijini auto-direcţionarea 

învăţării elevilor. Realizaţi 

materiale care să îi ajute pe 

elevi. Actualizarţi secţiunea 

Planului de Evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 3: Identificaţi resursele 

Internet pentru cercetare, 

comunicare, colaborare şi 

rezolvarea  de probleme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ajustări  pentru diferenţierea instruirii 

Elevul cu 
dificultăţi 
de 
învăţare 

Descrieţi elemente de acomodare  şi ajutor pentru elevi, cum ar fi timpul 
suplimentar pentru studiu, obiective operaţionale  ajustate,  teme modificate, 
grupare, calendare cu teme, tehnologii adaptabile  şi ajutor de la specialişti. 
Descrieţi de asemenea modificările în modul în care elevii îşi exprimă  învăţarea 
(de exemplu, prin exprimare orală  în loc de  test  scris). 

Elevul vorbitor 
de limbă română 
ca limbă străină 

Descrieţi  ajutorul lingvistic  acordat, cum ar fi instruire pentru persoanele care învaţă 
limba română  şi tutoriat  de la elevii  mai avansaţi care cunosc ambele limbi,  sau 
de la voluntari ai comunităţii. Descrieţi materialele flexibile cum ar fi texte în limba 
maternă, organizatoare grafice, texte ilustrate, dicţionare bilingve şi instrumente 
de traduceri. Descrieţi modificările observate în modul de exprimare a 
cunoştinţelor de către elevi,  de exemplu în limba maternă faţă de  limba 
română,   oral sau scris. 

Elevul  
supradotat 

Descrieţi diversele moduri în care elevii pot explora conţinutul lecţiilor, inclusiv 
studiul independent şi diversele opţiuni prin care elevii pot  demonstra sau arăta 
ceea ce au învăţat, cum ar fi sarcini mai interesante, extensii care necesită o 
acoperire mai profundă, o investigaţie extinsă cu privire la subiectele conexe 
alese de elev şi sarcini sau proiecte cu sfârşit deschis.. 

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare 

Tehnologie—Hardware (bifaţi căsuţele pentru toate echipamentele necesare) 

 Aparat foto                           Disc laser                         Video 
 Computer(e)                         Imprimantă                      Video Camera 
 Aparat foto digital                   Sistem de proiecţie            Echipament pt. Video Conferinţă 
 DVD Player                          Scanner                           Altele 
 Conexiune Internet           Televizor 

Tehnologie— Software (bifaţi căsuţele pentru toate echipamentele necesare) 

 Bază de date/Calcul tabelar      Procesare imagine    Creare pagină web  
 Tehnoredactare                       Internet Web Browser           Procesare documente 
 Software E-mail              Multimedia                           Altele 
 Enciclopedie pe CD-ROM 

Materiale tipărite  Manuale, ghiduri , cărţi de poveşti, manuale de laborator, materiale de referinţă şi aşa 
mai departe. 

Resurse 
suplimentare 

Elemente esenţiale care trebuie comandate sau adunate pentru a implementa 
unitatea de învăţare,  specifice disciplinei de studiu. Nu includeţi elemente 
generale care sunt comune oricărei lecţii. 

Resurse Internet  Adrese web (URL) care sprijină implementarea unităţii dumneavoastrăde învăţare.

Alte resurse Excursii, experimente, conferenţiari, mentori, alţi elevi/clase, membri ai 
comunităţii, părinţi ş.a.m.d. 
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Predarea prin proiecte 

Activitatea 2: Examinarea unui proiect de instruire bun  (30 de minute) 
A preda bine - şi  a implica elevii în procesul de învăţare— necesită o planificare şi o proiectare atentă a unităţii de 
învăţare. În cadrul acestei activităţi veţi examina documentarea din spatele proiectării unei unităţi  de învăţare  şi 
paşii implicaţi în proiectarea unei unităţi de învăţare. Veţi revizui formularea cerinţelor pentru portofoliul cursului  
Intel®Teach - Predarea în societatea cunoaşterii. 

Pas 1: Revizuirea documentării 

Cercetarea cu privire la învăţare şi predare indică importanţa  aspectelor prezentate în continuare: 

Acoperirea în profunzime a conţinutului 

• „Acoperirea superficială a tuturor temelor  trebuie înlocuită cu acoperirea în 
profunzime a unui număr mai mic de subiecte, ceea ce ar permite înţelegerea 
conceptelor cheie din respectiva materie.…Trebuie să existe un număr suficient de 
studii de caz pentru a permite elevilor înţelegerea aprofundată a conceptelor 
definitorii din anumite  arii tematice  din cadrul unei materii" (Bransford, Brown, & 
Cocking, 2000, p. 20). 

• „Atributul esenţial al expertizei este o înţelegere detaliată şi organizată a faptelor 
importante din cadrul unei anumite discipline. Educaţia trebuie să ofere  copiilor o 
stăpânirea  detaliilor unor anumite materii, astfel încât să obţină o bază solidă 
pentru  explorarea ulterioară a respectivelor domenii” (Bransford et al., 2000, p. 
239). 

Idei importante  referitoare la organizarea înţelegerii 

În fiecare domeniu al cunoaşterii există anumite idei importante  care rezumă în mare parte 
ceea ce au învăţat elevii. …aceste idei dau înţeles unei mari părţi a ceea ce a fost învăţat şi 
oferă baza pentru a putea aborda noi probleme” (Bloom, 1981, p. 235). 

• „Dacă nu se pune accentul pe ideile mari a căror valoare  rămâne neschimbată, în 
timp elevii nu rămân decât cu fragmente de informaţii pe care le vor uita" (Wiggins 
& McTighe, 2005, p. 66). 

Evaluare continuă 

• „Evaluările continue care au rolul de a face vizibil,  elevilor cât şi profesorilor modul 
de gândire al elevilor  — sunt esenţiale. Acestea permit profesorilor să afle ideile 
preconcepute ale elevilor, să înţeleagă unde anume se află elevii în „coridorul 
dezvoltării”, pentru a putea proiecta elementele instrucţionale în consecinţă. Într-un 
mediu de învăţare centrat  pe evaluare, evaluările formative îi pot ajuta atât pe 
profesori cât şi pe elevi să monitorizeze progresul” (Bransford et al., 2000, p. 
239). 
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1:1 Sfat: Pentru documentarea  cu 

privire la modul în care utilizarea 

individuală a calculatoarelor 

îmbunătăţeşte învăţarea centrată 

pe elev  consultaţi "1:1 Resurse 

informaticela clasă directorul  

Resurse,1-1 de pe CD-ul cu 

resurse curriculare. 

 

• Black, Harrison, Lee, şi Marshall (2003) au analizat studii de evaluare şi au 
constatat că  „inovaţiile care includ consolidarea  practicii de evaluare formativă 
duc la progrese semnificative şi deseori substanţiale în ceea ce priveşte 
procesul de învăţare. Studiul a avut în vedere elevi cu vârste diferite (de la elevi 
de 5 ani la studenţi de universitate), materii şcolare diferite şi ţări diferite" (p. 9). 

• O cercetare extensivă asupra impactului evaluării eficiente a elevilor  a 
demonstrat faptul că se obţin progrese remarcabile în ceea ce priveşte o abatere 
standard completă sau note mai bune în cadrul evaluărilor subsecvente ale 
cunoştinţelor (Stiggins, 2004, p. 27). 

Sarcini de lucru autentice  

• „Persoanele care învaţă, indiferent de vârsta pe care o au, sunt mai motivate în 
momentul în care constată utilitatea a ceea ce învăţă şi în momentul în care pot 
utiliza respectivele informaţii pentru a face ceva care are un anumit impact 
asupra celorlalţi— în special asupra comunităţii lor locale" (McCombs, 1996; 
Pintrich & Schunk, 1996, citat în Bransford et al., 2000, p. 61). 

• „Temele care implică o activitate autentică îmbunătăţesc notele elevilor la 
testele obişnuite… Participarea la activităţi intelectuale autentice ajută la 
motivarea şi susţinerea elevilor în activitatea dificilă pe care o implică studiul. 
Întrucât cerinţele pentru o activitate intelectuală autentică implică întrebări de 
interes pentru elevi dincolo de activitatea şcolară, cel mai probabil elevii vor fi 
interesaţi atât de întrebările pe care le studiază cât şi de răspunsurile pe care le 
află" (Newmann, Bryk, & Nagaoka, 2001, p. 29–30). 

Învăţarea prin proiecte 

 Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe, abilităţi şi atitudini într-o arie tematică prin 
sarcini de lucru  extinse care promovează investigaţia, demonstraţii autentice  ale 
produselor învăţării şi performanţelor  elevilor. Predarea prin metoda proiectului   este  
condusă de întrebări importante care fac legătura dintre obiectivele operaţionale  şi  
gândirea de nivel superior a elevilor  cu contexte de viaţă reală. 

Unităţile de învăţare care se predau prin metoda proiectului includ strategii  instrucţionale  
variate care  îi implică pe elevi indiferent de stilul lor de învăţare. Deseori, elevii 
colaborează cu experţi din exterior sau cu  membri ai comunităţii pentru a obţine o 
înţelegere mai profundă  a conţinutului. Tehnologia este utilizată tot pentru a sprijini 
învăţarea. Pe întreg parcursul realizării proiectului, sunt incluse diferite metode de 
evaluare pentru a asigura calitatea în procesul de învăţare. 
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Căteva din beneficiile învăţării obţinute  prin metoda proiectului sunt : 

• Încurajarea interogării active şi a gândirii de nivel  superior (Thomas, 1998) 

• O participare mai bună, sporirea încrederii în sine şi îmbunătăţirea atitudinii cu privire 
la învăţare (Thomas, 2000) 

• Câştigurile  academice sunt egale sau mai bune decât cele generate de alte metode, 
iar elevii implicaţi în proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce 
priveşte propriile studii decât pe parcursul activităţilor de predare învăţare tradiţionale 
(Boaler, 1999; SRI, 2000) 

• Oportunităţi de dezvoltarea a unor abilităţi  complexe, cum ar fi  abilităţi de  
gândire de nivel superior, rezolvare de  probleme, colaborarea şi comunicarea 
(SRI) 

• Accesul la o gamă mai largă de oportunităţi de învatare la ore, oferă o strategie 
de  implicare a  elevilor care aparţin  de diverse  medii culturale (Railsback, 2002) 

Pasul 2: Analiza planificării Unităţii de învăţare 

Pentru a avea succes, Unităţile de învăţare trebuie  proiectate cu  scopul final în minte   şi 
trebuie organizate în jurul unor concepte importante (Wiggins & McTighe, 2005). Trebuie 
să vă asiguraţi că activităţile planificate  îi ajută pe elevii dumneavoastră să  atingă 
obiectivele operaţionale  propuse, să înţeleagă conceptele esenţiale ale Unităţii  de 
învăţare precum şi  imaginea de ansamblu asupra Unităţii de învăţare. Prin revizuirea  
scopului, competenţelor specifice, obiectivelor şi observarea modului în care acestea se 
îmbină, profesorii pot face alegeri pentru stabilirea priorităţilor in instruire. Pe parcursul 
acestui curs veţi realiza un Portofoliu de Unitate de învăţare prin parcurgerea 
următoarelor etape: 

1. Stabilirea obiectivelor operaţionale  pornind   de la  competenţele specifice/ 
obiectivele de referinţă  şi abilităţile necesare în  secolului XXI pentru a ne asigura că 
elevii studiază aprofundat o arie importantă, semnificativă  stabilită prin  programa 
şcolară. 

2. Dezvoltarea de întrebări  generatoare a proiectelor inter-pluri-transdisciplinare 
pentru a -i ajuta pe elevi să se axeze pe teme şi concepte importante care vizează 
conexiunile între discipline şi a acestora cu viaţa reală. 

3. Planificarea evaluării care  să demonstreze  centrarea pe procesul de învăţare 
al  elevilor prin  evaluări continue. 

4. Activităţi de proiectare care să includă  nevoile de învăţare ale elevilor, să facă 
legătura cu lumea exterioară şi să includă activităţi  care implică utilizarea tehnologiei. 

Acest proces simplu, în patru paşi poate fi însă  amăgitor. De fapt, planificarea unităţii de 
învăţare  nu este liniară; ea include întotdeauna întoarcerea la pasul anterior  aşa cum este 
indicat în graficul de mai jos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O listă detaliată a abilităţilor 

necesare în secolul XXI este 

disponibilă la pagina 1.02. Lista 

este  disponibilă şi în în directorul  

Modulul 1, Activitatea 1 de pe CD-ul 

cu resurse curriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Modul 1 

Predarea prin proiecte 

 

 

Utilizarea întrebărilor generatoare de proiecte  şi a activităţilor rezultate trebuie să 
conlucreze pentru a sprijini realizarea obiectivele operaţionale şi a competenţelor 
specifice/obiectivelor de referinţă vizate prin Unitatea de învăţare. În cadrul Unităţii de 
învăţare selectate trebuie să includeţi multiple oportunităţi de evaluare şi monitorizare 
pentru a măsura  progresul elevilor dumneavoastră. Gândiţi-vă la  acest proces de 
planificare pe măsură răspundeţi la următoarele întrebări şi   identificaţi obiectivele  în tabelul 
următor: 

1.   Care sunt  paşii despre care  cunoaşteţi cel mai mult?  

 

 

2.   Care sunt  domeniile despre care  trebuie să aflaţi mai multe ? 

 

 

 

Reverificarea 
obiectivelor 

Ce competenţe 
specifice-obiective 
de referinţă 
urmăriţi?Care sunt 
obiectivele 
oprtaţionale pe care 
doriţi să le atingă 
elevii?

 
Cum veţi proiecta  
o lecţie centrată 
pe elev? 
 
Ce abilităţi  de 
gîndire de nivel 
înalt şi abilităţi 
ale secolului 

Întrebările dumneavoastră  continuă 
să fie   relevante? 
Reflectă acestea priorităţile unităţii?
Sunt toate întrebările de generare a 
proietului, competenţele şi 
obiectivele abordate în Planul de 
evaluare? 

Ce întrebare esenţială 
generală ar putea fi 
adresată pentru a 
promova  gândire  de 
nivel superior?  

 
Cum vor dovedi elevii 
faptul că au înţeles? 
 
Cum veţi evalua 
dumneavoastră şi elevii 
dumneavoastră aceste 
dovezi prin intermediul 
unităţii? 

Ce activităţi şi 
resurse veţi proiecta 
pentru elevii dvs 
astfel încât aceştia 
să atingă obiectivele 
de învăţare pentru 
unitate? 

Ce resurse aţi putea 
utiliza pentru a 
promova abilitâţile 
secolului XXI 

Ce întrebare  deschisă  
poate fi formulată pentru a 
promova aptitudini de 
gândire mai înalte în cadrul 
unităţii de învăţare?

Pasul 2a: Crearea întrebărilor de 
încadrare a programei de învăţământ 

Pasul 1b: Stabilirea obiectivelor 

Pasul 1a: Stabilirea obiectivelor 

Verificaţi din nou întrebările şi evaluarea 

Pasul 4a: Activităţi de proiectare 

Pasul 3: Evaluarea planului 

Pasul 2b: Realizarea întrebărilor de 
încadrare a programei de învăţământ 

Pasul 4b: Stabilirea obiectivelor 
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Modul 1 

Predarea prin proiecte 

3.   Utilizaţi informaţiile anterioare şi schema logică de mai sus pentru a stabili 
obiectivele operaţionale şi a le nota în tabel: 

 

Etape de planificare a 
unităţii de învăţare 

Domenii specifice asupra cărora doresc să focalizez 
procesul de învăţare 

Stabilirea obiectivelor 
operaţionale specifice unităţii 
de învăţare 

 

Elaborarea întrebărilor de 
generare a proiectelor inter-
pluri-transdsicplinare 

 

Planificarea evaluării  

Proiectarea activităţilor  

Sfaturi pentru activitatea de  la clasă: Invitaţi elevii să contribuie la stabilirea obiectivelor 
proiectului pentru că astfel aţi  afla care sunt perspectivele prin care doresc sa abordeze 
învăţarea. 

Pasul  3: Revizuirea  cerinţelor  de întocmire a Portofoliului 
Revizuiţi   cerinţele de întocmire a  Portofoliului  pentru a înţelege cum să abordaţi 
diferite componente ale procesului de proiectare. Pe măsură ce lucraţi la Portofoliul 
dumneavoastră, consultaţi această  grilă  pentru a vedea dacă aţi abordat toate 
criteriile. 

1. Vizualizaţi  cerinţele de realizare  a  Portofoliului. 

Notă: Grila de cerinţe este disponibilă în directorul   Evaluarea Portofoliului de pe CD-
ul cu resurse curriculare 

2. Evidenţiaţi sau subliniaţi zonele din grila de cerinţe care se referă la obiectivele pe 
care le-aţi identificat la pasul 2. 

Sfat pentru activitatea  la  clasă: Prezentaţi  criteriile de evaluare   înainte ca elevii să înceapă 
proiectul pentru ca ei să  înţeleagă  care sunt cerinţele dumneavoastră cu privire la  
realizarea proiectului. 

 

 



 
Modul 1 

Predarea prin proiecte 

Cerinţele  care stau la baza întocmirii portofoliului 

Utilizaţi această grilă  de criterii  pe măsură ce construiţi portofoliul pentru a ţine evidenţa aşteptărilor cu privire la 
proiectul realizat in unitatea de învăţare . 
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Tehnologia din portofoliul meu 
aprofundează  modul în care elevii mei 
înţeleg concepte importante, sprijină  
gândirea de ordin mai înalt,  şi le 
dezvoltă abilităţile  necesare pe 
parcursul întregii vieţi. Tehnologia 
îmbunătăţeşte procesul de învăţare al 
elevului, productivitatea şi promovează 
creativitatea. 
Tehnologia din portofoliul meu este 
corespunzătoare vârstei elevilor căreia 
li se adresează şi vine în întâmpinarea  
diverselor cerinţe ale acestora. 
Utilizare tehnologiei  îmbunătăţeşte 
portofoliul meu prin sprijinirea în mod 
creativ şi dezvoltarea aptitudinilor de 
documentare, publicare, colaborare  şi 
comunicare ale elevilor. 
Tehnologia utilizată în portofoliul meu 
este rezonabilă şi realizabilă având în 
vedere circumstanţele specifice ale 
situaţiei mele de instruire. 

Tehnologia din portofoliul meu îi 
ajută pe elevii mei să înţeleagă 
conceptele şi să îşi dezvolte 
aptitudini. Tehnologia îmbunătăţeşte 
procesul de învăţare al elevului, 
productivitatea sau promovează 
creativitatea. 
Tehnologia din portofoliul meu este 
corespunzătoare vârstei  elevilor  şi 
demonstrează faptul că am luat în 
considerare nevoile  diverse ale 
elevilor mei. 
Utilizare tehnologiei  îmbunătăţeşte 
portofoliul meu prin sprijinirea  şi 
dezvoltarea aptitudinilor de 
documentare, publicare, colaborare  
şi comunicare ale elevilor. 
Tehnologia utilizată în portofoliul 
meu este rezonabilă dar oarecum 
dificilă având în vedere 
circumstanţele specifice ale 
procesului meu de predare. 

Tehnologia din portofoliul meu 
pare a fi adăugată fără a lua 
prea mult în considerare modul 
în care sprijină şi îmbunătăţeşte 
aptitudinile şi capacitatea de 
înţelegere a elevilor. 
Tehnologia din portofoliul meu 
nu este întotdeauna 
corespunzătoare vârstei elevilor 
şi nu ia în considerare în mod 
corespunzător nevoile  diverse  
ale elevilor mei. 
Utilizare tehnologiei  în portofoliul 
meu este limitată la sprijinirea 
aptitudinilor de documentare, 
publicare, colaborare  şi 
comunicare ale elevilor.  Ea 
implică un efort foarte mare din 
partea mea şi s-ar putea să nu 
fie realizabilă. 

Portofoliul meu poate fi predat 
mai eficient  fără această 
utilizare curentă a tehnologiei. 
Tehnologia din portofoliul 
meu nu este corespunzătoare 
vârstei  elevilor şi nu am luat 
în considerare  nevoile 
diverse  ale elevilor mei. 
Portofoliul meu nu profită de 
pe urma  aptitudinilor de 
documentare, publicare, 
colaborare  şi comunicare ale 
elevilor. 
Având în vedere 
circumstanţele specifice ale 
situaţiei mele  de instruire, 
tehnologia utilizată în 
portofoliu nu este realizabilă. 
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Activitatea pe care elevii mei o 
finalizează în această unitate este 
autentică,  semnificativă şi se 
aseamănă  cu activităţile  desfăşurate 
de oameni în viaţa reală. 
Această unitate de învăţare 
abordează  în mod clar competenţele 
specifice/obiectivele de referinţă  şi  
necesită o înţelegere amănunţită şi 
profundă a conceptelor importante, 
exersarea  în mod competent a 
abilităţilor necesare în secolul XXI,  
gândire originală şi  crearea unor 
legături între concepte intra,  inter, 
pluri sau  transdisciplinar. 
Obiectivele operaţionale   vizate de 
mine sunt definite în mod clar, bine 
articulate,  derivate din competenţele 
specifice  -obiectivele de referinţă şi 
sprijinite de întrebările de încadrare. 
Unitatea  mea solicită elevilor să 
răspundă complet şi profund la 
întrebările cadru  în mod semnificativ  
şi  profund 
Unitatea mea de învăţare ia în 
considerare diversitatea  elevilor  şi 
furnizează elemente bine definite şi 
gândite. 

Activitatea pe care elevii mei o 
finalizează în această unitate este 
semnificativă şi include elemente 
care se aseamănă tipurilor de 
activitate desfăşurate de oameni în 
viaţa reală. 
Această unnitate abordează în mod 
clar competenţele specifice-
obiectivele de referintă  şi  necesită o 
înţelegere profundă a conceptelor 
importante şi exersarea aptitudinilor  
necesare pe parcursul vieţii. 
Obiectivele operaţionale  vizate de 
mine sunt definite, derivate din 
comeptenţe şiobiective de referinţă 
şi sprijinite de întrebările cadru. 
Unitatea solicită elevilor să 
răspundă la întrebările cadru în mod  
semnificativ. 
Unitatea mea furnizează unele 
elemente de acomodare pentru a 
sprijini diversitatea elevilor. 

Activitatea pe care o desfăşoară 
elevii mei în această unitate 
include puţine elemente care se 
aseamănă tipurilor de activitate 
desfăşurate de oameni în viaţa 
reală. 
Această unitate abordează unele 
competenţe specifice-obiective 
rde referinţă , dar necesită o 
înţelegere redusă a conceptelor 
sau utilizarea  abilităţilor necesare 
în secolul XXI. 
Obiectivele operaţionale   vizate 
de mine nu sunt definite în mod 
clar, dar fac referire la 
standarde şi sunt sprijinite 
moderat  de întrebările  
esenţiale şi ale unităţii de 
învăţare. 
Întrebările cadru pot fi adresate în 
mod  superficial. 
Unitatea mea sprijină stilurile 
de învăţare dar nu sprijină 
decât în măsură foarte redusă 
nevoi  speciale. 

Activitatea pe care o 
desfăşoară elevii mei în 
această unitate nu se 
aseamănă activităţii autentice 
din cadrul unei discipline în nici 
un fel. 
Această unitate nu abordează 
competenţele specifice –
obiectivele de referinţă  în 
moduri semnificative şi poate fi 
finalizată doar cu o înţelegere 
a conceptelor şi o aplicare   
superficială a aptitudinilor. 
Obiectivele operaţionale  
vizate de mine sunt vagi, nu 
au legătură cu standardele şi 
nu sunt sprijinite în mod clar 
de  întrebările esenţiale şi ale 
unităţii de învăţare. 
Unitatea nu necesită 
răspunsuri  ale elevilor  la 
Întrebările care încadrează 
curriculum-ul. 
Unitatea mea nu furnizează 
elemente de acomodare care 
să sprijine mai multe stiluri 
de învăţare sau nevoi 
speciale. 
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Metodele mele de evaluare 
abordează în mod clar şi esenţial 
toatecompetenţele specifice-
obiectivele de referinţă şi 
obiectivele operaţionale. 
Unitatea de învăţare include o 
varietate de  metode de evaluare 
continuă  centrate  pe elev  şi 
furnizează informaţii valabile şi de 
încredere atât pentru elevii  cât şi 
pentru mine ,  cu privire la învăţare 

Metodele mele de evaluare 
abordează toate competenţelor 
specifice-obiectivele de referinţă şi 
obiectivele operaţionale  vizate. 
Unitatea include diverse metode 
de evaluare continue centrate pe 
elev,  şi furnizează informaţii atât 
pentru elevii cât şi pentru mine în 
ceea ce priveşte învăţarea şi 
predarea. 

Metodele mele de evaluare 
abordează unele competenţe 
specifice –obiective de referinţă şi  
obiective operaţionale vizate. 
Unitatea include unele  metode 
de evaluare continuă  care sunt 
centrate pe elev şi furnizează 
elevilor mei sau mie unele 
informaţii cu privire la învăţare şi 
predare. 

Metodele mele de evaluare  nu 
sunt incluse sau abordează puţine 
competenţe specifice-obiective de 
referinţă  şi obiective operaţionale. 
Evaluările incluse în unitatea mea 
nu sunt nici centrate  pe elev nici 
continue şi nu furnizează informaţii 
pentru elevii mei sau pentru mine 
cu privire la învăţare şi predare. 
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Planul  acestei  unităţi de 
învăţare  include instrucţiuni şi 
proceduri bine gândite şi 
detaliate  care fac unitatea uşor 
de implementat. 
Componentele portofoliului meu  
sunt  bine dezvoltate  astfel încat 
sprijină în mod clar 
implementarea proiectului. 

Planul meu de unitate de 
învăţare include instrucţiuni şi 
proceduri cu rol de ghidare 
eficientă pentru implementare. 
Componentele portofoliului 
meu   sprijină implementarea 
proiectului. 

Planul meu de unitate de 
învăţare include instrucţiuni şi 
proceduri, dar unele aspecte 
nu sunt clare, ceea ce face ca 
implementarea să fie dificilă. 
Componentele portofoliului meu  
sunt complete, însă le lipsesc 
detaliile şi sunt modele cu o 
eficienţă moderată, care sprijină 
implementarea proiectului. 

Planul meu de unitate de învăţare 
nu este clar şi nu reprezintă un 
ghid eficient pentru 
implementare. 
Componentele portofoliului meu 
sunt incomplete sau neclare, care 
nu sprijină implementarea 
proiectului. 
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Activitatea 3: Analizarea proiectelor (30 de minute) 

Pe parcursul acestei activităţi, veţi analiza caracteristicile proiectelor şi veţi lua în 
considerare modul în care puteţi  include unele elemente ale schiţei proiectului în unitatea  
de învăţare proiectată. 

Pas 1: Învăţarea pe bază de  proiecte 

Învăţarea  facilitată prin metoda proiectului   implică elevii în investigarea unor probleme 
captivante.  Proiectele care oferă mai multe oportunităţi de învăţare  pot fi semnificativ 
diferite  în ceea ce priveşte aria tematică sau scopul  şi pot fi aplicate la  clase diferite şi la 
mai multe niveluri de studiu. Proiectele angajează  elevii în roluri active, cum ar fi rolul 
celui care: 

 

 rezolvă probleme; 

 ia decizia; 

 investighează; 

 documentează;  

Proiectele servesc obiective  operaţionale specifice, semnificative. Proiectele nu reprezintă 
abateri de la programa şcolară, activităţi suplimentare sau  activităţi cu o temă comună. 
Învăţarea  se bazează  pe întrebări importante care  leagă obiectivele operaţionale, 
gândirea de nivel înalt  a elevilor cu  viaţa de fiecare zi. Elevii îşi asumă deseori roluri din 
viaţa reală şi trebuie să îndeplinească sarcini pline de semnificaţie. 

Următoarele caracteristici permit definirea eficienţei  proiectelor: 

Listă de verificare a  caracteristicilor proiectului 
 Elevii  se află în centrul procesului de instruire 

 Proiectul se axează  pe obiectivele operaţionale aliniate competenţelor specifice 

respectiv obiectivelor de referinţă. 

 Proiectul este generat de întrebări esenţiale, de unitate şi de conţinut. 

 Proiectul implică metode  de evaluare  multiple şi continue. 

 Proiectul implică sarcini de lucru  şi activităţi conectate,  care se desfăşoară  într-o 

anumită perioadă de timp. 

 Proiectul are  conexiuni cu lumea reală. 

 Elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi abilităţile  prin intermediul  performării 

propriu-zise  şi a produselor  care sunt publicate, prezentate sau afişate. 

 Tehnologia sprijină şi îmbunătăţeşte procesul de învăţare al elevilor. 

 Abilităţile de gândire de nivel  superior  sunt incluse în activitatea de proiect. 

 Strategiile de instruire variate sprijină diverse stiluri de învăţare. 

Note: Această listă de verificare a caracteristicilor proiectului este  disponibilă  şi  în 
directorul  Evaluarea Portofoliului de pe CD-ul cu resurse curriculare. 
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În timp ce lucrează la proiecte, elevii  îşi dezvoltă abilităţi  reale, corespunzătoare 
secolului XXI— multe din acestea fiind  solicitate de angajatorii din zilele noastre— 
cum ar fi capacitatea de: 

• a lucra bine cu ceilalţi 

• a lua decizii bine gândite 

• a avea  iniţiativă 

• a rezolva probleme complexe 

• auto-direcţionare 

• a comunica eficient 

Nu toate unităţile de învăţare trebuie să includă un proiect, însă în momentul în care 
învăţarea pe bază de proiect este adecvată, integrarea unui proiect poate stimula 
semnificativ învăţarea   elevilor. Exista  nivele diferite  ale modelării proiectelor. Unele 
unităţi de învăţare sunt bazate pe proiect de la început până la sfârşit, în timp ce altele 
includ un proiect  ca şi experienţă culminantă sau într-un anumit segment al unităţii. La  
pasul următor veţi analiza diverse modalităţi prin care proiectele sunt integrate  unei 
unităţi de învăţare. Dacă  doriţi  să includeţi un proiect în Unitatea de învăţare, aţi 
putea consulta  Lista de verificare a caracteristicilor proiectelor, disponibilă în directorul 
Evaluarea Portofoliului de pe CD-ul de resurse şi salvaţi în directorul planul_unităţii de 
învăţare  din  directorul  Portofoliu. 

Pas 2: Vizualizarea Portofoliilor  
Utilizaţi lista de verificare a caracteristicilor proiectului analizată în pasul anterior, pe 
măsură ce analizaţi portofoliile unităţiilor de învăţare. Utilizaţi Intel® Ghid de asistenţă în 
cazul în care aveţi nevoie de ajutor pentru a obţine abilităţile tehnologice menţionate mai 
jos 

1.    Vizualizaţi portofoliile  situate în directorul  Portofolii ale Unităţii Eşantion  de pe 
CD-ul de resurse (consultaţi  Intel®Teach – Predarea  în societatea cunoaşterii) 
sau vizualizaţi  exemplele  de pe site-ul web Intel® Education. 

a. Accesaţi: www.intel.com/education/DesignProjects 

b. Apăsaţi tasta Enter. 

c. Efectuaţi clic pe Unit Plan Index. 

d.  Analizaţi unităţile bazate pe Grade sau Subject. 

Notă: Unele produse ale elevilor includ sunet  (înregistrări audio, muzică şi efecte 
sonore). Asiguraţi-vă că sonorul este activat, reglaţii volumul corespunzător difuzoare 
lorsau utilizaţi căşti, dacă sunt disponibile. (Consultaţi Intel® Ghid de asistenţă, 
Mediu de Operare, Grup 3) 

Consultaţi lista detaliată de abilităţi 

necesare în  secolul XXI disponibilă 

în Activitatea 1 de la pagina 1.30 şi în  

directorul Modulul 1, Activitatea 1 de 

pe CD-ul de resurse curriculare 

Consultaţi următoarele abilităţi  din 

Intel® Ghid de asistenţă pentru 

această secţiune: 
• Abilitatea 1.4 dobândită în 

urma cursului  Intel®Teach – 

Predarea în societatea 

cunoaşterii: Deschiderea şi 

vizualizarea fişierelor de pe CD. 

• Mediu de operare Grup 3: 

Modificarea setărilor 

calculatorului dumneavoastră  
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1:1 Sfat: În cazul în care participaţi 
la un program de instruire cu resurse 
informatice 1 la 1, urmaţi 
instrucţiunile de la activitatea „1:1 
Scenarii informatice" situată în 
directorul  Resurse, Resurse 
informatice 1-la-1  de pe CD-ul cu 
resurse curriculare. În cadrul acestei 
activităţi este alocat un timp 
suplimentar pentru o discuţie de tip 
puzzle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Pe măsură ce revizuiţi portofoliile, luaţi în considerare modul în care acestea 
abordează diversele elemente  din lista de verificare a caracteristicilor proiectului. 

3. Notaţi ideile pe care le-aţi putea adapta pentru utilizarea lor în propriul 
dumneavoastră portofoliu. 

 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
(Opţional): În cazul în care sunteţi interesat de informaţii cu privire la metoda de 
predare prin proiecte  într-un mediu informatic unu la unu  citiţi activitatea „1:1 
Scenarii informatice" situată în directorul  Resurse, Resurse informatice 1-la-1  de pe 
CD-ul cu resurse curriculare. 
 
4. Discutaţi în grup mic  următoarele întrebări : 
 
• În ce mod  au fost incorporate proiectele în  unităţile de învăţare? 
• Cum aţi putea utiliza  ideile de proiect pentru a  îmbunătăţi predarea  unităţii de 
învăţare selectate? 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Activitatea 4: Proiectarea  unei publicaţii pentru explicarea 
 proiectelor  
(40 de minute) 

Publicaţiile —buletinele informative, ziarele, broşurile, afişele şi alte materiale tipărite— sunt 
create pentru a fi distribuite unui anumit public în scop informativ, promoţional, distractiv sau 
de convingere. Pe parcursul acestei activităţi veţi proiecta publicaţia  pentru a prezenta 
conceptul de proiect unui public pe care dumneavoastră îl alegeţi, cum ar fi elevii 
dumneavoastră, părinţii acestora sau alţi membri  ai comunităţii şcolare posibil interesaţi. 
Ulterior, vă veţi documenta  cu privire la învăţarea   bazată de proiect şi veţi vizualiza  
exemple de publicaţii pentru a aduna   idei cu privire la design şi conţinut. 

Gândiţi-vă la modul în care utilizaţi în prezent metoda proiectului în instruire. Proiectaţi-vă 
publicaţia astfel încât să răspundă întrebărilor pe care consideraţi că vi le vor adresa elevii 
sau părinţii acestora. Prezentarea publicaţiei  la începutul unităţii de învăţare poate ajuta la 
stabilirea aşteptărilor şi la pregătirea elevilor p entru activităţile ulterioare. 

Pasul 1: Proiectarea  publicaţiei 

Utilizaţi elementele ajutătoare de mai jos pentru a vă proiecta publicaţia. 

   Notă: Următoarea zonă de proiectare este disponibilă ca fişă de lucru în directorul  
Modulul 1, Activitatea 4 de pe CD-ul cu resurse curriculare  

Scopul_____________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

 

 

 

Scopul prezentei activităţi este 

dublu: 

• Înţelegerea  beneficiilor utilizării 

software-ului de publicare pentru 

a selecta cea mai potrivită 

aplicaţie atunci creaţi  aplicaţia  

elevului 

• Crearea unei  resurse pentru a 

comunica celorlalţi motivele 

realizării proiectelor  în predarea 

disciplineii.  

 

 

 

Pentru a-mi atinge scopul, publicaţia mea include informaţii despre: 

 Utilizarea proiectelor la clasă 

 Diverse roluri  pe care elevii le pot asuma  în lucrul pe  proiect şi sarcinile de lucru  pe 

care le pot îndeplini. 

 Beneficii ale  proiectelor 

 Modul în care proiectele se corelează cu  competenţele specifice respectiv cu 

obiectivele de referinţă. 

 La ce se pot aştepta elevii pe parcursul  derulării proiectului 

 Modul în care proiectul este evaluat 

 Modul în care proiectele au fost utilizate  în clasa mea în trecut 

 Imagini despre  ______________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 (continuare pe pagina următoare) 

 

 
1:1 Sfat. În publicaţia 
dvs. aţi putea  include 
informaţii referitoare la 
responsabilităţile 
suplimentare şi cerinţele 
formulate pentru elevii 
cărora li se atribuie un 
calculator într-un mediu 
informatic unu la unu. 
Luaţi în considerare 
furnizarea unui articol „o 
zi din viaţa” unui elev 
fictiv din clasă, pentru a 
clarifica maniera în care 
se vor modifica sarcinile 
şi activitatea la clasă, 
datorită accesului 
permanent la un 
calculator, la Internet şi 
la alte resurse 
tehnologice. 
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Enumeraţi ideile de conţinut pentru buletinul dumneavoastră informativ, 

pentru ziar, broşură sau afiş: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Temele  care necesită  documentare  suplimentară: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmaţi instrucţiunile orientative ale 

persoanei care facilitează activitatea 

pentru a utiliza un site web de 

etichetare sau marcare. Etichetaţi 

sau marcaţi resursele Proiectarea 

proiectelor eficiente cât şi site-urile 

web din fişierul „Resurse 

educaţionale pe bază de proiect” 

disponibil în dosarul Resurse, 

Resurse Internet de pe CD-ul cu 

resurse curriculare. 
 

 

Pasul 2: Documentarea cu privire la  învăţarea  bazată pe proiect  

Pasul 2 oferă  informaţii cu privire la proiectele de  pe site-ul web Intel Education şi 
permite localizarea şi  urmărirea informaţiilor cu ajutorul site-urilor de marcare sau 
etichetare. 

 
Site-urile de etichetare sau marcare vă permit să salvaţi şi să vă adnotaţi site-urile 
dumneavoastră preferate, astfel încât  să le puteţi accesa on-line de la orice calculator. 
Site-urile de etichetare au o caracteristică suplimentară, permiţând marcarea, cu cuvinte 
cheie, a site-urilor web salvate,  pentru a putea cataloga şi organiza site-urile web 
salvate în moduri noi. În plus, site-urile etichetate de dvs. pot fi luate şi de alţi 
utilizatori pentru a fi adăugate la propria lor colecţie. 

 

1. Deschideţi fişierul „Site-uri de Etichetare şi Marcare On-line” din directorul 
Resurse, Resurse Internet de pe CD-ul cu resurse curriculare. 

2. Evaluaţi punctele tari şi diferenţele dintre diversele site-uri web de etichetare şi 
marcare. 

3. Selectaţi o resursă on-line care vă ajută la salvarea şi organizarea informaţiilor pe care 
le găsiţi on-line despre învăţarea  bazată pe proiect. 

a. Înregistraţi-vă pentru crearea unui cont. 

b. Citiţi instrucţiunile pentru utilizarea resursei on-line. 

c. Notaţi-vă URL-ul site-ului web, numele de conectare şi parola pe pagina vii din 
Introducere şi/sau introduceţi informaţiile  în documentul „Informaţii de 
conectare” disponibil în directorul  Resurse, Resurse Internet  de pe CD-ul cu 
resurse curriculare. Salvaţi fişierul la nivelul superior al directorului   
Portofoliu. 

4.   Vizitaţi: www.intel.com/education/DesignProjects  

5.   Efectuaţi clic pe tasta Enter. 
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6. Efectuaţi clic pe Design  proiect. 

7. Etichetaţi sau marcaţi acest site web. 

8. Exploraţi secţiunile disponibile şi marcaţi-le/etichetaţi-le după caz: 

a. Caracteristicile proiectelor: elementele de design utilizate în planificarea unei unităţi pe bază de proiect. 

b. Proiectarea : Ajutor pentru crearea unei unităţi de învăţare pe bază de proiect ,prin includerea  modului 
de utilizarea a strategiilor de evaluare continuă,  centrate pe elev. 

c. Întrebări  de generare a proiectului : modul în care întrebările esenţiale, de unitate şi de conţinut 
implică elevii  şi ghidează procesul de învăţare către nivele mai înalte ale gândirii.   

d. Proiecte în acţiune: exemple de  proiecte, modificările rolurilor profesorilor şi elevilor şi modalităţi de 
colaborare cu persoane din afară. 

Notă: Pentru informaţii amănunţite cu privire la evaluare, puteţi vizita resursa Intel® Education Assessing 
Projects (Evaluarea proiectelor) la adresa: www.intel.com/education/AssessingProjects.  Aveţi 
posibilitatea de a examina această resursă într-un modul ulterior.  

9. Deschideţi fişierul „Resurse educaţionale pe bază de proiect” din directorul Resurse, Resurse Internet 
de pe CD-ul cu resurse curriculare pentru a găsi resurse suplimentare cu privire la proiecte. 
Etichetaţi/marcaţi site-uri web după cum este necesar. 

Pasul 3: Vizualizarea exemplelor de publicaţii  
Vizualizaţi exemplele de publicaţii de pe CD-ul cu resurse  pentru idei cu privire la design-ul şi conţinutul 
propriei  publicaţii (buletin informativ, ziar, broşură sau afiş): 

1. Deschideţi publicaţiile care vă interesează din directorul  Modulul 1, Activitatea 4 de pe CD-ul cu resurse 
curriculare. 

2. Notaţi ideile pe care  doriţi să le includeţi în  publicaţie. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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În cazul în care 
proiectarea  unei publicaţii 
cu casete text  este o 
noutate pentru dvs., urmaţi 
instrucţiunile   furnizate de 
facilitator pentru a obţine 
sprijin în crearea 
publicaţiei . 

Activitatea 5: Crearea  publicaţiei proprii (45 de minute) 

Utilizaţi informaţiile pe care le-aţi adunat în activitatea anterioară pentru a vă ajuta să creaţi o 
publicaţie care  explică modul în care şi de ce  sunt utilizate proiectele la ore. 

Consultaţi următoarele abilităţi din 

Intel® Ghid de asistenţă pentru 

această secţiune: 
• Abilitatea 1.4 dobândită în 

urma cursului Intel®Teach – 

Predarea în societatea 

cunoaşterii : Deschiderea şi 

vizualizarea fişierelor de pe 

CD 

• Abilitatea 1.6 dobândită în 

urma cursului Intel®Teach - 

Predarea în societatea 

cunoaşterii: Tipărirea unui 

fişier de pe CD 

• Abilitatea 1.5 dobândită în 

urma cursului Intel®Teach - 

Predarea în societatea 

cunoaşterii: Salvarea unui 

fişier de pe CD într-o locaţie  

de pe computerul 

dumneavoastră. 

• Abilitatea 1.1 dobândită în urma 

modulului  Procesarea 

documentelor: Deschiderea 

software-ului pentru 

procesarea documentelor 

• Abilitatea  1.6 dobândită în 

urma modulului  Procesarea 

documentelor: Personalizarea 

barelor de instrumente şi a 

meniurilor 

• Abilitatea 10.3 dobândită în 

urma modulului  Procesarea 

documentelor: utilizarea unui 

stil, şablon inclus sau crearea 

unui nou document  

• Abilitatea  10.5 dobândită în 

urma modulului  Procesarea 

documentelor: Găsirea şi 

salvarea unui şablon de 

tehnoredactare de pe Web 

• Abilitatea  10.4 dobândită în 

urma modulului Procesarea 

documentelor: Realizarea şi 

utilizarea propriului stil sau 

şablon de document. 

Pasul 1: Cum încep elaborarea  publicaţiei 
1. Dacă doriţi, schiţaţi-vă rapid ideile  într-o serie de desene. Utilizaţi Intel® Ghid de 

asistenţă în cazul în care aveţi nevoie de ajutor pentru a realiza operaţiunile tehnologice 
menţionate mai jos. 

a. Deschideţi documentul cu seria de desene pentru dosarul buletinului 
informativ, ziarului, broşurii,  sau afişului din dosarul Modulul 1, Activitatea 5 de 
pe CD-ul cu resurse (consultaţi Abilitatea  1.4 dobândită în urma cursului 
Intel®Teach -Predarea în societatea cunoaşterii) 

b. Tipăriţi documentul şi notaţi-vă ideile pe hârtie, sau tipăriţi  titlurile direct în 
secţiunile publicaţiei. (Consultaţi Abilitatea 1.6. dobândită în urma cursului 
Intel®Teach -Predarea în societatea cunoaşterii ) 

c. În cazul în care doriţi să utilizaţi o serie de desene pentru a vă schiţa ideile iniţiale, 
salvaţi documentul în directorul  asistenţă_unitate din Portofoliul personal, înaintea 
începerii tehnoredactării acestuia (Consultaţi Intel®Teach - Predarea în 
societatea cunoaşterii 1.5 ) 

2. Deschideţi software-ul de tehnoredactare. (Consultaţi  Abilitatea 1.1  dobândită în urma 
modulului Procesarea documentelor ) 

3. Luaţi în considerare personalizarea barelor de instrumente, a meniurilor şi a setărilor 
pentru calculatorul dumneavoastră astfel încât  toată lumea să aibă aceleaşi butoane şi 
elemente de meniu. Această modificare face ca instrucţiunile demonstrate să fie mai uşor 
de urmărit. (Consultaţi Consultaţi  Abilitatea 1.6. dobândită în urma modulului Procesarea 
documentelor ) 

Sfat pentru activitatea la  clasă: Setaţi calculatoarele din clasă sau laborator în mod  
corespunzător pentru  facilitarea  instrucţiunilor. 

4.   Setaţi documentul pentru stilul de publicare corespunzător. Selectaţi una din opţiunile 
următoarele opţiuni: 

• Deschideţi un  şablon pentru publicaţia dorită (buletin informativ, ziar, broşură sau 
afiş) din aplicaţia pentru procesarea documentelor. (Consultaţi Abilitatea 10.3. 
dobândită în urma modulului Procesarea documentelor ) 

• Salvaţi un şablon din directorul Modulul 1, Activitatea 5 de pe CD-ul cu resurse 
curriculare. În cazul în care şablonul de pe CD nu corespunde cerinţelor 
dumneavoastră, puteţi descărca unul de pe web. (Consultaţi Abilitatea 10.5. 
dobândită în urma modulului Procesarea documentelor ) 

Notă: Înainte de a începe să tehnoredactaţi, nu uitaţi să salvaţi şablonul în directorul  
asistenţă_unitate din  directorul  Portofoliu, şi să deschideţi  şablonul din Portofoliu. 
(Consultaţi Abilitatea 10.4. dobândită în urma modulului Procesarea documentelor ) 
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Începeţi realizarea noii publicaţii de la zero. Realizaţi pagina de design, creaţi căsuţe de 
text pentru a stabili zonele pentru text pentru publicaţia dorită  (buletin informativ, ziar, 
broşură sau afiş) şi modificaţi-le dimensiunea. (Consultaţi Abilităţile 6.4, 6.9, şi 6.10. dobândite 
în urma modulului  Procesarea documentelor) 
5. Salvaţi des publicaţia în directorul  Asistenţă_unitate din directorul  Portofoliu propriu. 
 

Consultaţi următoarele 
abilităţi din Intel® Ghid 
de asistenţă pentru 
această secţiune: 
• Abilitatea 6.4 dobândită 
în urma modulului  
Procesarea 
documentelor: Setarea 
unui document pentru 
tipărirea pe pagini tip  
vedere 
• Abilitatea 6.9 dobândită 
în urma modulului  
Procesarea 
documentelor: 
adăugarea unei casete 
text  
• Abilitatea 6.10 
dobândită în urma 
modulului  Procesarea 
documentelor: Mărirea  
sau micşorarea unei  
casete  text. 

Pas 2: Adăugarea elementelor de bază la publicaţia proprie  



 
Consultaţi următoarele 
aptitudini din  Intel® 
Ghid de asistenţă pentru  
pentru această secţiune: 
• Procesarea 
documentelor Grup 3: 
Modificarea aspectului 
cuvintelor 
dumneavoastră  
• Procesarea 
documentelor Grup 4: 
Realizarea unui aspect 
plăcut pentru paragrafe 
şi linii de cuvinte 
• Abilitatea  7.2 
dobândită în urma 
modulului  Reprezentări 
grafice : Introducerea 
cuvintelor în casetele 
text 
• Abilitatea  6.9 
dobândită în urma 
modulului  Procesarea 
documentelor: Pentru  
adăugarea unei caseteîn 
care să introduceţi text 
• Abilitatea  6.10 
dobândită în urma 
modulului  Procesarea 
documentelor: Pentru a 
mări sau micşora o 
căsetă de text 
• Abilitatea  6.13 
dobândită în urma 
modulului  Procesarea 
documentelor: pentru 
stabilirea  dimensiunii 
exacte a unei imagini,  
căsete de text sau forme 
• Abilitatea  6.11 
dobândită în urma 
modulului  Procesarea 
documentelor: Legarea 
casetelor de text pentru 
asigurarea succesiunii 
logice a textului între 
casete. 
• Procesarea 
documentelor  Grup 5: 
Adăugarea de imagini 
pe paginile 
dumneavoastră  

Creaţi conţinutul şi design-ul publicaţiei pentru sprijinirea mesajului dvs.. Susţinerea 
mesajului este o noutate pentru dvs., aşadar urmaţi instrucţiunile   furnizate de facilitator 
pentru a obţine sprijin în  crearea publicaţiei 
Puteţi utiliza Intel® Ghid de asistenţă  dacă aveţi nevoie. 

1. Dacă  utilizaţi un şablon, înlocuiţi textul model cu propriul dumneavoastră text. 

2. Modificaţi aspectul textului dvs. pentru a se potrivi mesajului  şi  limitelor de spaţiu. 

(Consultaţi Intel® Ghid de asistenţă, Procesarea documentelor Grup 3.) 

3. Modificări de îmbunătăţire a  textului  prin  ajustarea spaţiilor, umbrelor şi marginilor. 

(Consultaţi Intel® Ghid de asistenţă, Procesarea documentelor Grup 4.) 

4. Adăugaţi o casetă de text într-un anumit loc. (Consultaţi Abilitatea 7.2 dobândită în 

urma modulului Reprezentări Grafice  şi Abilităţile 6.9, 6.10, şi 6.13. de procesare a 

documentelor  Consultaţi Abilitatea 5.1 dobândită în urma modulului Reprezentări 

Grafice  pentru activarea Barei  de instrumente de desen). 

       5. Stabiliţi o legătură între casetele de text pentru asigurarea succesiunii logice a    
textului între acestea.Consultaţi Abilitatea 6.11. dobândită în urma modulului Procesarea 
documentelor ) 

6. Introduceţi imagini pentru  a sprijini conţinutul. (Consultaţi  Procesarea documentelor 

Grup 5.) 

a. Salvaţi imagini de pe web. 

Notă: Etichetaţi site-urile de unde aţi luat  imaginile, pentru a cita în mod 

corespunzător sursa mai târziu. 

b. Modificaţi dimensiunea sau locaţia unei imagini. 

              c. Modificaţi modalitatea de combinare a textului cu imaginea, cum ar fi 
încadrarea în jur, plasarea în spate ori în faţă au alinierea cu ea. 
             d. Dacă doriţi, comprimaţi imaginile pentru a reduce dimensiunile fişierului. 
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Consultaţi următoarele abilităţi 
din Intel® Ghid de asistenţă 
pentru această secţiune: 
• Abilitatea  6.19 dobândită în 
urma modulului  Procesarea 
documentelor: pentru a selecta 
şi utiliza o temă de design 
• Procesarea documentelor  
Grup 7: Utilizarea tabelelor 
• Reprezentări grafice, Grup 5: 
Utilizarea instrumentelor de 
desen 
• Reprezentări grafice, Grup 6: 
Modificarea aspectului liniilor şi 
formelor 
• Procesarea documentelor, 
Grup 8: Utilizarea diagramelor şi 
graficelor 
 

 
 

 

Pasul 3: Adăugarea de elemente  suplimentare de design la publicaţia 
proprie 
 
Adăugaţi elemente de design pentru a îmbunătăţi mesajul dumneavoastră. Utilizaţi Intel® 
Ghid de asistenţă  dacă  aveţi nevoie de ajutor pentru a realiza operaţiile tehnologice 
menţionate mai jos. 

1. Dacă  este disponibilă, adăugaţi o temă  pentru modificarea fontului şi schemei de 
culoare a publicaţiei proprii. (Consultaţi Abilitatea 6.19. dobândită în urma modulului 
Procesarea Documentelor ) 

2. Introduceţi un tabel pentru  organizarea informaţiilor. (Consultaţi Procesarea 
documentelor, Grup 7.) 

3. Desenaţi forme sau margini pentru a atrage atenţia asupra detaliilor importante. 
(Consultaţi Procesarea documentelor, Grupurile 5 şi 6.) 

4. Introduceţi o diagramă sau un grafic pentru  prezentarea vizuală a datelor. (Consultaţi 
Procesarea documentelor, Grup 8) 
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Activitatea 6: Reflecţii asupra  propriei  învăţări (25 de minute) 
 

Pas 1:  Revizuirea  modulului 

Analizaţi întrebările de ghidare şi elementele cheie pentru Modulul 1 de la pagina 1.36 şi 
gândiţi-vă la ideile şi materialele pe care le-aţi creat şi care pot fi utilizate la clasă, pentru 
instruire sau planificare. 

În următoarele module veţi construi aceste concepte, pe măsură ce discutaţi moduri în care 
să sprijiniţi şi să încurajaţi abilităţile  de gândire  de  nivel superior, prin utilizarea proiectelor 
bazate pe dezvoltarea de competenţe specifice- obiective de referinţă şi a activităţilor 
centrate pe elev. 

Pas 2: Introducerea opiniilor în Blog 

Reflectaţi asupra activităţilor, abilităţilor şi abordărilor din acest modul în blog-ul personal. 
Un blog, prescurtarea expresiei weblog (jurnal electronic), este utilizat pentru a face 
schimb de opinii cu cititorii, pentru a solicita reacţii ale acestora. 

Creaţi un blog pentru  a evidenţia   procesului de învăţare individual  pe tot parcursul 
cursului. În Modulul 7 veţi schimba impresii cu privire la  informaţiile din blog-ul personal  cu 
un coechipier şi veţi discuta modul în care capacitatea de înţelegere şi cunoştinţele 
dumneavoastră s-au modificat în timp. 

1. Deschideţi site-ul blog furnizat de  facilitatorul dumneavoastră. 

Notă: Site-urile web care oferă spaţiu gratuit de blog sunt enumerate în documentul 
„Site-uri blog” din dosarul Resurse, Resurse Internet de pe CD-ul cu resurse 
curriculare. 

2. Etichetaţi sau marcaţi acest site. 

3. Conectaţi-vă şi creaţi un nou site blog. 

4. Notaţi-vă URL-ul site-ului web, numele de conectare şi parola pe pagina vii din 
Introducere şi/sau introduceţi informaţiile  în documentul „Informaţii de conectare” 
disponibil în directorul de Portofoliu (dacă a fost salvat în prealabil) sau în dosarul 
Resurse, Resurse Internet  de pe CD-ul cu resurse curriculare. 

5. Creaţi o intrare blog pe site-ul blog-ului personal. 

Notă: Dacă aveţi probleme cu conexiunea intermitentă, tipăriţi intrarea blog off-line 
într-un document Word apoi copiaţi-o în blog. O metodă alternativă pentru a vă 
asigura că nu vă pierdeţi munca constă în copierea intrării blog în clipboard-ul 
temporar înainte de a efectua clic pe butonul submit (trimite). (Consultaţi Abilitatea 2.6. 
dobândită în urma modulului  Procesarea documentelor ) 

 

 

Puteţi de asemenea vizualiza 
întrebările de ghidare şi 
punctele cheie din 
prezentarea oferită de 
facilitator . 
 
 
 
 
 
 
Înaintea cursului, vi s-au dat  
instrucţiuni pentru 
înregistrare şi conectarea la 
un blog. Urmaţi instrucţiunile 
orientative oferite de 
facilitatorul dvs. pentru a vă 
crea blog-ul personal. 

 În cazul în care întâmpinaţi 
dificultăţi cu site-ul blog-ului, 
utilizaţi şablonul de jurnal din 
directorul   Evaluarea 
portofoliului de pe CD-ul cu 
resurse curriculare pentru a 
finaliza reflectarea 
dumneavoastră. 
Consultaţi următoarele 
aptitudini din Intel® Ghid de 
asistenţă  pentru această 
secţiune: 
 
 
 
 
 
 
•Abilitatea 2.6 dobândită în 

urma modulului 
Procesarea documentelor: 
Copierea  cuvintelor  sau 
textului 
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6.   Reflectaţi asupra modului în care acest modul v-a ajutat să vă creaţi şi să vă  
planificaţi  Unitatea de învăţare. 

• Cum pot proiectele să-i ajute pe elevii mei să  atingă competenţele specifice şi 
obiectivele de referinţă şi să îşi dezvolte abilităţi le necesare în  secolul XXI? 

• Cum pot utiliza proiectele pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare al elevilor? 

 
  Luaţi în considerare impactul informaţiilor obţinute în acest modul asupra stilului de 
predare propriu şi învăţării elevilor (dvs.) Notaţi păreri,  întrebări sau motive de îngrijorare. 

 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Planificarea în avans 

 
Începerea procesului de planificare (prezentare generală 5-minute)  
 
Pasul 1: Reflecţii asupra Planului  Unităţii  de învăţare şi asupra 
aspectului  proiectului 
 

În Modulul 2, veţi  împărtăşi  ideile planului  unităţii de învăţare cu colegii dvoastră. Utilizaţi 
următoarele întrebări : 

Notă: Această activitate este  disponibilă  şi sub formă de fişă  de lucru în dosarul Modulul 
1, Planificarea în avans de pe CD-ul cu resurse curriculare. 

1.    Care este subiectul pe care doriţi să îl dezvoltaţi ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.   Ce conexiuni cu lumea reală veţi  lua în considerare ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.   Cum aţi putea integra utilizarea tehnologiei? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.  La ce scenarii de proiect v-aţi gândit? Care este ideea generală a proiectului 

dumneavoastră? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1:1 Sfat: Analizaţi câteva din 

resursele web enumerate în 

documentul „Resurse informatice 

unu-la-unu la clasă pe măsură ce 

reflectaţi la aceste întrebări. Acest 

fişier este situat în directorul  

Resurse, Resurse informatice1-la-1 

de pe CD-ul cu resurse curriculare.
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5. Ce roluri vor avea elevii dumneavoastră şi ce sarcini vor avea de îndeplinit? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Pasul 2: Vizarea abilităţilor  de  nivel superior şi cele necesare în  secolul XXI 

• Responsabilitate şi capacitate de adaptare — Exersarea   responsabilităţii personale şi a flexibilităţii în contexte 
legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate;  atingerea competenţelor şi obiectivelor; tolerarea 
ambiguităţii 

 

 

• Abilităţi de comunicare - Înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări eficiente verbale, scrise şi 
multimedia într-o varietate de forme şi contexte. 

 

 

• Creativitate şi curiozitate intelectuală — Dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor noi altor persoane; 
deschidere şi receptivitate la nou, perspective diverse 

 

 

• Gândire critică şi gândire sistemică— Exersarea  unei gândiri sănătoase în înţelegerea şi realizarea unor alegeri 
complexe; înţelegerea  conexiunilor dintre sisteme 

 

 

• Informaţii şi abilităţi media — Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, şi crearea de informaţii în 
diverse forme şi medii 

 

 

• Abilităţi  interpersonale şi de colaborare  — Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi de conducere; adaptarea 
la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea în mod productiv cu ceilalţi; exprimarea empatiei; respectarea 
perspectivelor diverse 

 

 

 

 

 



• Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor— capacitatea de a depista, formula, analiza şi soluţiona 
probleme 

 

 

• Auto-formare— Monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare; localizarea resurselor corespunzătoare; 
transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul 

 

 

• Responsabilitatea socială— Acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele comunităţii; demonstrarea 
comportamentului etic în contexte legate de propria persoana, loc de muncă şi comunitate  

 

 
1Sursă: Parteneriat pentru aptitudinile secolului XXI (www.21stcenturyskills.org). Utilizat cu permisiune. 

Notă: Această listă de abiltăţi necesare în secolul XXI este disponibilă în directorul  Modulul 1, Activitatea 1 de pe CD-ul 
cu resurse curriculare. 

 

În cazul în care aveţi acces la internet, puteţi obţine informaţii suplimentare cu privire la abilităţile 
necesare în  secolul XXI de pe site-ul web Intel Education: 

1.    Deschideţi site-ul web Intel Education pentru Crearea de proiecte eficiente din site-urile 
dumneavoastră etichetate sau marcate (www.intel.com/education/DesignProjects). 

a. Efectuaţi clic pe tasta Enter. 

b. Efectuaţi clic pe Thinking Skills. 

c. Efectuaţi clic pe Higher-Order Thinking. 

• Pentru un mod de gândire critică: 

i.    Efectuaţi clic pe Analysis. 

ii.   Efectuaţi clic pe Critical Thinking din caseta Resources şi analizaţi. 

• Pentru rezolvarea problemelor: 

i.    Efectuaţi clic pe Using Knowledge. 

ii.   Efectuaţi clic pe Problem Solving din caseta  Resources şi analizaţi. 

• Pentru creativitate: 

i.    Efectuaţi clic pe Using Knowledge.  

ii.   Efectuaţi clic pe Creativity din caseta Resources şi analizaţi.  

d. Pentru colaborare: 

i.    Efectuaţi clic pe tabulatorul superior din Instructional Strategies.  

ii.   Efectuaţi clic pe  Cooperative Learning.  

 

2.   Pentru auto-formare: 

a. Vizitaţi: www.intel.com/education/AssessingProjects 



b. Efectuaţi clic pe Overview and Benefits. 

c. Efectuaţi clic pe Formative Assessment.  

d. Efectuaţi clic pe Developing Self-Directed Learners din caseta Differentiated Instruction şi analizaţi. 

Pasul 3: Localizarea  resurselor materiale 

Înainte de  următorul curs, colectaţi materiale (cum ar fi manuale, materiale de sprijin , aşteptările de la 
nivelul clasei, lista cu competenţe specifice-obiective de referinţă, exemple de aplicaţii ale elevilor etc.) 
care vă vor ajuta să dezvoltaţi planul unităţii de învăţare. Aduceţi aceste materiale  la următoare 
sesiune ca să vă ajute  la dezvoltarea Portofoliului propriu. 
 
Enumeraţi materialele pe care trebuie să le adunaţi: 
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Modul 1 Rezumat 
 
Analizaţi  elementele cheie pentru Modulul 1 şi gândiţi-vă la ideile şi materialele pe care 
le-aţi creat şi care pot fi utilizate în instruire sau planificare în scopul îmbunătăţirii 
educaţiei elevilor. 
 

Întrebările modulului: 
 
• În ce fel  sunt ajutaţi elevii  să îşi formeze competenţele şi să  
dezvolte abilităţile  necesare în secolului XXI prin metoda 
proiectului? 
• Cum pot utiliza proiectele pentru a îmbunătăţi procesul de 
învăţare ale elevilor? 
 
Modul 1 Elemente cheie: 
• Cercetarea asupra învăţării şi predării indică importanţa: 

• acoperirii  materiei de studiu în profunzime 
• Ideilor de bază pentru organizarea procesului de 
înţelegere 
• Evaluării continue 
• Sarcinilor semnificative, autentice 

• Proiectele se axează pe scenarii care oferă numeroase 
oportunităţi de studiu. Acestea implică elevii în investigaţii de 
rezolvare a problemelor şi a altor sarcini importante. Proiectele 
realizează legătura cu viaţa de fiecare zi  şi abordează probleme 
reale. 
 
• Paşii pentru realizarea proiectelor includ următoarele acţiuni: 

1. Stabilirea obiectivelor operaţionale 
2. Dezvoltarea Întrebărilor care generează proiecte inter-
pluri-transdsiplinare 
3. Realizarea unui plan de evaluare 
4. Proiectarea activităţilor 

 
 
În următoarele module veţi construi pe aceste concepte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


