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CAPITOLUL I 

EVALUAREA 
 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi 

interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, 

elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de 

lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în 

plan educaţional. 

În mod curent prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat 

întregului proces de învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi 

valoarea, nivelul performanţelor şi eficienţa acestora la un moment dat oferind soluţii de 

perfecţionare a actului de predare-învăţare 

Există diferite înţelesuri acordate termenului de evaluare: 

 în sens larg, evaluarea vizează totalitatea proceselor şi produselor care măsoară 

natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare. 

 în sens restrâns evaluarea face parte din învăţământ şi este în raport direct sau indirect 

cu progresul calitativ şi cantitativ al învăţării. 

Profesorul Ioan Cerghit (2002) afirma că evaluarea şcolară are valoarea unei interogaţii cu 

privire la: 

1. Ce se evaluează?- obiectul evaluării. 

2. De ce se evaluază?- semnificaţia evaluării. 

3. Ce paşi trebuie făcuţi?- operaţiile evaluării. 

4. În raport de ce se evaluază?- criteriile evaluării. 

5. Când se evaluează?- momentul evaluării. 

6. Cum se evaluază?-metode, tehnici, instrumente. 

7. Cine evaluează?- momentul evaluării 

Funcţiile evaluării au în vedere diferiţi "referenţiali" şi anume: 

Din perspectiva unor activităţi de formare (secvenţe de învăţare), se pot distinge trei 

funcţii ale evaluării: 

a) verificare a achiziţiilor şcolare; 

b) perfecţionare a căilor de instrucţie şi educaţie; 

c) de recunoaştere socială a schimbărilor operate asupra indivizilor în formare. 

Din perspectiva clasei de elevi, se pot distinge alte 3 funcţii ale evaluării: 

a) orientarea deciziilor pedagogice pentru progresul continuu al elevului; 

b) informarea elevilor şi părinţilor despre progresele obţinute sau posibile; 

c) stabilirea unei ierarhii valorice a elevilor în funcţie de rezultate. 
Se poate conchide ca, fiind un act psihopedagogic, psihosocial, moral, uman, evaluarea 

are urmatoarele funcţii: 

- de diagnoză şi prognoză (adică măsoară o realitate şi prevede evoluţia ei ulterioară); 

- de selecţie şi clasificare; 

- didactică, de conexiune inversă, de feed-back, în cuplul educaţional, în relaţia predare- 

învăţare; 

- socială: informează societatea despre eficienţa cu care au fost folosite "intrările în sistem" 

(procesul de învăţământ); 

- educativă: formează, stârneşte probleme de conştiinţă la ambii parteneri de relaţie 

educaţională, motivează, demobilizează, dezarmează moral, conduce la autoapreciere etc. 
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Evaluarea iniţială (examenul de admitere, testele iniţiale) are ca funcţii dominante: 

funcţia prognostică şi funcţia diagnostică şi e realizată la începutul demersurilor instructiv-

educative, pentru a stabili nivelul la care se situează elevii. 

Evaluarea predictivă, iniţială sau de pornire este menită să stabilească nivelul de 

pregătire al subiecţilor la începutul unei activităţi, pentru adoptarea unei tehnologii didactice 

corespunzătoare realităţilor. 

Funcţia de prognosticare sau pronosticare vizează precizarea perspectivelor elevilor 

sau a activităţii educative în general si este în interdependenţă cu precedenta, întrucât 

cunoaşterea rezultatelor unei etape sau ale unui anumit ciclu şcolar oferă previziunea referitoare 

la capacitatea elevului de a aborda o nouă lecţie, un nou capitol, o materie nouă, de a face faţă 

ciclului şcolar următor sau de a se adapta la noi situaţii educaţionale. 

Funcţia diagnostică urmăreşte stabilirea punctelor slabe din pregătirea elevilor ce 

urmează a fi supusă intervenţiei ameliorative si devine operantă doar în cadrul testărilor iniţiale, 

indicând profesorului să revină asupra unor însuşiri deficitare. 

Alături de funcţia prognostică şi funcţia diagnostică, evaluarea continuă mai îndeplineşte: 

- funcţia de constatare a nivelului elevului în perspectiva ameliorării (funcţia de feed-back); 

- funcţia de informare  a societăţii privind nivelul de  realizare  al unui anumit progres al 

populaţiei şcolare; 

- funcţia de decizie: vizează atribuirea unui loc în societate fiecărei persoane supuse evaluării; 

- funcţia educativă: urmăreşte formarea capacităţii elevilor de a se autoevalua realist. 

Evaluarea finală care include formele de verificare periodică şi finale (tezele sau 

examenele finale) are ca funcţie dominantă funcţia de ierarhizare sau clasificare şi decizie, 

deoarece aceste forme nu presupun revenirea asupra materiei neînsuşite decât în cazuri 

excepţionale. 

Alte funcţii ale acestei evaluări: 

-Funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor; 

-Funcţie de clasificare; 

-Funcţie de comunicare a rezultatelor; 

-Funcţie de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi; 

-Funcţie de selecţie; 

-Funcţie de orientare şcolară şi profesională. 

Operațiile evaluării: 

Sunt trei operaţii: măsurarea, aprecierea şi evaluarea propriu-zisă. 

Măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare nu se face în sine şi pentru sine, ci prin 

raportare la obiectivele (competenţele), conţinuturile, metodele şi mijloacele de învăţare 

folosite. 

I. Măsurarea relevă, prin procedeele ei, o relaţie între un simbol (notă) şi faptul observat. 

Măsurarea este procesul de cuantificare sau de determinare a numărului de caracteristici de un 

anumit fel posedate de şcolari, deci a mărimii rezultatelor verificate. 

II. Aprecierea este o judecată de valoare asupra rezultatelor măsurării; ea este mai 

subiectivă şi acordă semnificaţie rezultatelor măsurarii prin rapoarte la scara de valori, la un 

criteriu. 

III. Evaluarea propriu-zisă se referă la întreg procesul măsurării şi aprecierii (decizia). 

Ea asigură prelungirea aprecierii în notă, caracterizare, recomandare, hotărâre etc. 

Măsurarea este procesul de cuantificare sau de determinare a numărului de caracteristici 

de un anumit fel posedate de şcolari, deci a mărimii rezultatelor verificate. Cifrele care exprimă 

procesul măsurării nu sunt raportate la un etalon, un standard sau o sferă stabilită şi nu implică 

distincţia bine – rău, superior – inferior. 
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Aprecierea este noţiunea corelativă cu măsurarea, rezultatele activităţii instructiv- 

educative fiind exprimate prin calificative, menţiuni speciale şi, mai ales, prin note (simboluri 

grafice reprezentând expresia pedagogică a cifrelor sau numerelor raportate la o scară stabilită). 

Aprecierea implică şi formularea unor judecăţi de valoare asupra acţiunii instructiv-educative. 
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CAPITOLUL II 

METODE DE EVALUARE 

II. 1. Metode tradiționale 
Probele orale sunt utilizate în cadrul lecţiilor în vederea aprecierii curente. Examinarea 

orală (chestionarea orală) se poate desfăşura frontal, adică printr-un dialog care angajează mai 

mulţi elevi sau chiar întreaga clasă, fie individual, prin întrebări precise, scurte, clare, concise, 

corecte, accesibile, variate şi ascultarea succesivă a fiecărui elev. Întrebările trebuie să fie pentru 

a fi reţinute uşor şi imprimă un ritm mai viu conversaţiei, dialogului, stimulând gândirea şi 

imaginaţia elevilor. 

Chestionarea orală cunoaşte două forme: 

- chestionarea curentă care se foloseşte ori de câte ori este momentul potrivit, în cadrul lecţiei,  

individual sau frontal; 

- chestionarea finală se foloseşte în orele de recapitulare la sfârşit de capitol, semestru, an şcolar, 

examene etc. 

Organizarea examinărilor orale rămâne o formă superioară de cunoaştere şi evaluare a 

randamentului şcolar, dar aşa cum arată cercetările docimologice, ea trebuie asociată cu alte 

modalităţi de evaluare în timpul lecţiilor. 

Probele scrise constituie o formă fundamentală de cunoaştere şi evaluare a 

randamentului şcolar. Examinarea prin probe scrise se realizează recurgându-se la mai multe 

tipuri de lucrări: 

-fişe de lucru individual : fişe de exerciţii, fişe de recuperare (reînvăţare), fişe de dezvoltare. 

Aceste instrumente de evaluare sprijină evaluarea integrată în învăţare. 

-lucrări de control 

-teste docimologice 

Testele au funcţie de cunoaştere, de diagnoză, de prognoză, de ierarhizare şi selecţie, 

probând prezenţa/absenţa unor calităţi cu referire la persoană, produs, fenomen. 

Au fost clasificate în : psihologice, sociologice, pedagogice (docimologice, de cunoaştere). 

Testele docimologice - de cunoaştere, de performanţe, de atitudini, de randament-sunt 

divers clasificate. 

Standardele de performanţă - sunt categorii evaluative care vizează competenţele 

elevului prin apelul la performanţă. 

Indicatorii de performanţă - sunt extraşii din standardele de performanţă şi exprimă 

performanţa-cheie, de deasupra limitei inferioare, osatura unui standard de performanţă 

(achiziţii absolut necesare, dovedite de către elev în orice situaţie). 

Capacităţile şi subcapacităţile-rezultă din demontarea indicatorilor de performanţă 

pentru ca evaluarea să fie cât mai analitică şi mai relevantă. Cele mai mici repere evaluative 

sunt descriptorii de performanţă. Ei descriu capacităţile şi subcapacităţile performanţei 

aşteptate, corespunzătoare, indicatorilor de performanţă în limitele standardelor şi ale 

elementelor de competenţă, se asociază cu obiectivele operaţionale. 

Testul docimologic este o probă standardizată sub aspectul conţinutului, al condiţiilor de 

aplicare şi al tehnicii de evaluare a rezultatelor. După modul de manifestare a comportamentului 

testat sau după materialul utilizat, testul poate fi scris şi oral sau verbal şi nonverbal. În raport 

cu momentul evaluării procesului de instruire, testul docimologic poate fi iniţial (se 

administrează la începutul unei perioade de instruire, îndeplinind o funcţie diagnostică), de 

progres sau formativ şi final. 

Unitatea de lucru a testelor este itemul având semnificaţia de element constitutiv sau 

punct distinct într-o enumeraţie, ale cărei elemente sunt strict determinate, unice. Ca şi testele, 

şi itemii se clasifică după criterii diferite, cel mai adesea fiind clasificate în itemuri închise şi 

itemuri deschise . 
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Din prima categorie fac parte aşa-numitele itemuri cu răspunsuri la alegere. Fiecare item din 

cele cu răspunsuri la alegere este construit din două părţi: prezentarea problemei sub formă 

interogativă sau cu răspuns incomplet şi răspunsurile din care elevul trebuie să-l aleagă pe cel 

corect. Atât testele cu itemuri închise, cât şi cele cu itemuri deschise au anumite avantaje şi 

dezavantaje. 

Clasificarea itemilor 

1) itemi cu răspunsuri deschise (orale, verbale) -itemi „redactare”; itemi „răspunsuri scurte”, 

cele două sunt complementare. 

2) itemi cu răspunsuri închise (răspunsuri la alegere)– alegere multiplă. 

3) itemi adevărat/fals. 

4) itemi „pereche” (exemplu: „refracţia”, „lumină”, „terra”, „mişcarea de rotaţie”). 

Probele practice-realizează verificarea însuşirii conţinuturilor experimentale şi practic- 

aplicative, capacitatea elevilor de a efectua diverse operaţii folosind cunoştinţele acumulate,  

precum şi abilităţile formate în diverse situaţii. Probele de acest tip oferă şi informaţii referitoare 

la însuşirea conţinutului conceptual, cel puţin a acelor elemente de conţinut pe care se bazează 

acţiunile aplicative solicitate. 

 

II.2. Metode complementare de evaluare 

În pedagogia modernă se urmărește permanent dezvoltarea de metode, tehnici și 

instrumente de lucru care să ajute, să mobilizeze și să sprijine copilul în procesul de învățare. 

Astfel, metodele tradiționale aplicate în activitatea didactică pot fi îmbinate și cu alte metode 

complementare (moderne de evaluare), al căror potențial formativ susține individualizarea 

actului educațional prin sprijinul acordat elevului, sunt: 

• observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor 

• referatul 

• investigatia 

• proiectul 

• portofoliul 

• autoevaluarea. 

A. Observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activității didactice 

este o tehnică de evaluare care furnizează profesorului o serie de informații utile, diverse și 

complete, greu de obținut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiționale. 

- fișa de evaluare (calitativă) 

- scara de clasificare 

- lista de control/verificare 

B. Referatul - acest instrument permite o apreciere nunanțată a învaățării și identificarea 

unor elemente de performanță individuală a elevului, care își au originea în motivația lui pentru 

activitatea desfășurată. 

Se pot diferenția două tipuri de referate: 

- referat de investigație științifică, bazată pe descrierea demersului unei activități desfășurate în 

clasă și pe analiza rezultatelor obținute 

- referat bibliografic, bazat pe informarea documentară, bibliografică. 

Caracteristicile esențiale ale referatului, sunt: 

- pronunțat caracter formativ și creativ, reușind să înglobeze zone întinse de conținut 

-profund caracter integrator, atât pentru procesele de învățare anterioare, cunoștințele 

disciplinare și interdisciplinare, cât și pentru metodologia informării și cercetării științifice, fiind 

astfel o modaliate de evaluare foarte sugestivă, precisă, intuitivă și predictivă 

- permite abordarea unor domenii noi, ce reprezintă extinderi ale conținutului, în măsura în care 

tematica propusă este interesantă, justificată didactic și există resurse în abordarea ei. 
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- se pot realiza conexiuni cu alte obiecte de învățământ și cu modalități de investigație 

transdisciplinare 

- caracter sumativ, angrenând cunoștințe, priceperi, abilități și atitudini diverse, constituite pe 

parcursul unei perioade mai îndelungate de învățare 

- relevă motivația intrinsecă de învățare sau documentare, a unor elevi față de a majoritatea 

elevilor, care se pregătesc pe baza unor factori exteriori lor 

- se pot exersa în mod organizat activități de cercetare bibliografică independentă, care sunt 

utile în formarea ulterioară și în educația permanentă. 

Referatul se poate utiliza în demersul didactic, atât pentru evaluarea continuă, pe 

parcursul unui semestru, cât și pentru evaluarea sumativă în cadrul unui model încadrat într-un 

portofoliu sau independent. 

C. Investigaţia: 

- deşi sarcina poate fi scurtă, timpul este relativ lung; 

- începe, se desfăşoară şi se termină în clasă; 

- poate fi individuală sau de grup; 

- pot fi urmărite următoarele caracteristici ale elevilor: 

• creativitatea şi iniţiativa; 

• participarea în cadrul grupului; 

• cooperare şi preluare a conducerii; 

• flexibilitate şi deschidere către idei noi. 

D. Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluare individuală sau de grup, 

recomandat prioritar pentru evaluarea sumativă. 

Proiectul este activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea 

şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă (timp mai lung în care elevul se consultă cu profesorul) 

şi se încheie tot în clasă prin prezentarea în faţa colegilor. 

Capacităţile care se evoluează în timpul realizării proiectului sunt: observarea şi alegerea 

metodelor de lucru; utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; manevrarea informaţiei şi 

utilizarea cunoştinţelor; capacitatea de a raţiona şi a utiliza proceduri simple; capacitatea de a 

investiga, a analiza, a sintetiza şi a organiza materialul şi a realiza un produs. Acestui subiect  îi 

vom dedica un întreg capitol în cele ce urmează. 

E. Portofoliul este o metodă flexibilă, complexă, care oferă posibilitatea de a se emite o 

judecată de valoare, bazată pe rezultatele procesului de evaluare a performanţei şcolare a 

elevilor, obţinute prin alte metode de evaluare (probe scrise, orale, practice, proiecte, 

autoevaluări). Portofoliul oferă o imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul 

intervalului de timp. El stimulează creativitatea, ingeniozitatea, implicarea personală a elevului 

în activitatea de învăţare. 

Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul la o anumită 

disciplină, de-a lungul unui interval de mai lung de timp (un semestru sau un an școlar). 

Un portofoliul ar putea cuprinde: 

-lista conținutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/fișe și numărul paginii 

la care se găsește); 

-argumentația care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare 

și cum se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la 

subiectul respectiv; 

o lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; 

o rezumate; 

o eseuri; 

o articole, referate, comunicări științifice; 

o fișe individuale de studiu; 

o proiecte și experimente; 
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o temele de zi de zi ; 

o probleme rezolvate; 

o rapoarte scrise – de realizare a proiectelor; 

o teste și lucrări semestriale; 

o contribuții la revistele școlare; 

o postere, colaje, machete, desene, caricaturi. 

o chestionare de atitudini; 
o înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfășurată de elev individual sau împreună 

cu colegii săi; 

o observații pe baza unor ghiduri de observații; 

o reflecțiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 

o autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 

o interviuri de evaluare; 
o alte materiale, hărți cognitive, contribuții la activitate care reflectă participarea elevului/ 

grupului la derularea și soluționarea temei date; 

În functie de numărul celor implicați în realizarea portofoliului, identificăm: 

   portofoliul individual 

    portofoliu de grup 

Portofoliul de grup este utilizat în cadrul metodei de învățare cooperativă și presupune 

o colecție organizată de lucrări/mostre din activitatea grupului, acumulate în timp, precum și 

mostre din lucrările individuale ale membrilor grupului. 

Un portofoliu de grup poate conține următoarele elemente : 

 Coperta (aceasta reflectă, de obicei, în mod creativ personalitatea grupului); 

 Cuprinsul; 

 Prezentarea grupului și a membrilor săi; 

 Introducerea și argumentația privind mostrele alese; 

 Mostre care au necesitat cooperarea între membrii grupului pentru a fi realizate; 

 Observații ale membrilor grupului privind modul lor de interacțiune în timpul activității 

în comun; 

 Autoevaluări ale membrilor grupului și evaluarea grupului de către aceștia; 

 Monstre individuale revizuite pe baza feedbackului primit de la grup (compoziții, 

prezentări etc.); 

 Autoevaluări ale membrilor grupului cu privire la caliățile și punctele slabe ale 

interacțiunii sociale – modul în care au potențat eficiența grupului și au ajutat alți colegi 

să învețe; 

 Lista viitoarelor obiective de învățare și deprinderi sociale pe care și le propun membrii 

grupului; 

 Comentarii și feedback din partea profesorilor, metodiștilor și a altor grupuri de studiu. 

În evaluarea portofoliului, profesorul trebuie să țină cont de particularitățile cognitive, 

atitudinale și comportamentale ale fiecărui elev, deoarece portofoliul ilustrează efortul depus 

de acesta în procesul de învățare. Spre exemplu, nu putem evalua conform aceleași grile de 

evaluare portofoliul unui elev care până nu demult atingea cu greu standardele minimale, însă 

al cărui portofoliu reliefează faptul ca elevul se află într-un real progres și al unui elev ce nu se 

limitează doar la conținuturile obligatorii și manifestă reale înclinații pentru specificul 

disciplinei, dar la care se constată în urma investigației portofoliului un anume regres. 

Criteriul comun evaluării portofoliilor elevilor îl poate constitui saltul calitativ între 

primele și ultimele eșantioane ale portofoliului. 

Este evident faptul că portofoliul ca metodă complementară de evaluare nu se 

caracterizează prin aceeași rigurozitate, specifică metodelor tradiționale de evaluare și 

personalizează evaluarea fiecarui elev. 
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Pentru evaluarea portofoliului, criteriile vor fi negociate împreună cu elevii, înainte de 

începerea proiectării portofoliului, astfel elevii vor înțelege și accepta criteriile de evaluare și 

va spori motivația lor pentru realizarea de activități de calitate, manifestându-și 

responsabilitatea față de propria instruire. 

Evaluarea portofoliului se poate canaliza pe impresia generală asupra performanței 

elevilor sau asupra produselor realizate, luând în considerare elementele constitutive ale 

portofoliului, corelată cu o scară ce cuprinde calificative sau simboluri numerice. 

f).Autoevaluarea 

Pentru ca evaluarea să fie resimţită de către elev ca având efect formativ, raportându-se 

la diferite competenţe în funcţie de progresul realizat şi de dificultăţile pe care le are de depăşit, 

este foarte utilă formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de autoevaluare. Elevii au nevoie să 

ştie cât mai multe lucruri despre ei înşişi, despre dimensiunile personalităţii lor şi despre 

manifestările lor comportamentale. Acest fapt are multiple implicaţii în plan motivaţional şi 

atitudinal. 
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CAPITOLUL III 

PROIECTUL 

 
III. 1. Delimitări conceptuale 

Metoda proiectelor, ca strategie de învăţare şi evaluare, reprezintă abordarea educaţională 

propusă de programa şcolară, în care lucrul în echipă şi acţiunea directă a copilului cu mediul sunt 

mijloacele de bază ale procesului de predare- învăţare- evaluare. În centrul metodei proiectelor 

se află o temă, în a cărei abordare şi soluţionare vor fi implicate mai multe discipline. 

Predarea prin proiecte, contribuie la învăţarea unui mod de „gândire interdisciplinară”şi 

a unui mod de abordare unitar, modul integrat. Maniera integrată presupune abordarea realităţii 

printr-un demers globalizat, în cadrul căruia tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor 

ştiinţe, dispărând graniţele dintre variatele categorii Metoda proiectului tematic presupune o 

abordare transdisciplinară a unei teme bine stabilite în raport cu cerinţele programelor şcolare,  

cu capacităţile intelectuale implicate, dar şi cu interesele şi abilităţile practice ale copiilor, fiind 

o formă de evaluare motivantă pentru ei, chiar dacă volumul de muncă este sporit. 

Activităţile integrate care se desfăşoară pe parcursul unui proiect tematic asigură o 

învăţare activă, reflectând interesele şi experienţa copiilor şi au finalităţi reale. În cadrul lor, 

copilul îşi concentreză atenţia şi energia, cu atât mai mult cu cât are oportunitatea de a-şi 

personaliza cunoştinţele dobândite prin mijloace artistice: creaţii „literare”, postere educative, 

afişe, desene, albume, jocuri, produse practice. Este o metodă complexă, care necesită o 

perioadă mare de timp (una sau mai multe săptămâni) şi care se poate realiza individual şi în  

grup, aducând, astfel, mai multe beneficii. Punctul de plecare în realizarea oricărui proiect 

tematic indiferent de amploarea lui este o temă bine stabilită şi care se realizează prin 

valorificarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică. Este obligatoriu ca elevii să dispună 

de anumite precondiții : 

- să prezinte un anumit interes pentru subiectul respectiv 

- să cunoască dinainte unde își vor găsi subiectul respectiv 

- să cunoască dinainte unde își vor găsi resursele materiale 

- să fie răbdători în a crea un produs de care să fie mândri 

- să nu aleagă subiectul din cărți foarte vechi sau să urmeze rutina din clasă 

Este de preferat să se abordeze teme care sunt apropiate de mediul social al copilului 

dar şi potrivit posibilităţilor şi intereselor lui de cunoaştere. Posibile proiecte -„Povestea unui 

anotimp bogat”, „Ţara mea în sărbătoare”, „Eu şi sărbătorile de iarnă la români”, „Bucuriile 

iernii”, „Prietenii mei necuvântători”, „Mărţişor simbol al primăverii”, „Viaţa din adâncuri” etc. 

Realizarea temelor bazate pe interesul copiilor faţă de subiect prezintă o motivaţie şi un 

interes crescut din partea acestora, reuşita lor fiind garantată. De cele mai multe ori, tema 

proiectelor tematice poate fi dictată de situaţii concrete existente la un moment dat. În 

curriculum actual experienţa directă prin contact cu mediul concret face posibilă înţelegerea 

informaţiilor obţinute prin toţi analizatorii. 

Organizarea proiectelor tematice cu şcolarii este una dintre metodele cu mare deschidere 

spre valorificarea potenţialului individual al copiilor şi favorizează dezvoltarea inteligenţei în 

cel mai înalt grad. Această strategie didactică are efect asupra copiilor pe mai multe planuri. 

Astfel, în plan cognitiv, copiii: 

- primesc o abordare, o viziune unitară asupra lumii; 

- căutând informaţii din mai multe surse, referitoare la aspecte variate conform hărţii proiectului, 

ei îşi exersează puterea de analiză şi sinteză. 

În plan social: 
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- puşi în situaţia de a colabora între ei, copiilor li se dezvoltă spiritul de cooperare, de 

apartenenţă la grup, se socializează; 

- implicarea comunităţii locale în desfăşurarea unor proiecte lărgeşte sfera de integrare a 

copilului în social, îl ajută să cunoască şi acele aspecte specifice unităţilor respective; 

- în educaţia copiilor se manifestă o unitate de ţeluri din partea școlii, a familiei, a comunităţii 

locale. 

În plan afectiv: 

- copiii capătă încredere în ei, li se dezvoltă simţul demnităţii şi autoaprecierea, atunci când cele 

propuse de ei sunt luate în seamă de toată clasa şi analizate; 

- se formeză conştiinţa de sine prin raportare la alţii; 

- trăiesc sentimente de solidaritate cu colegii de grupă, dar şi pe cel de bucurie şi satisfacţie. 

Folosirea acestei metode oferă în actul educativ şi alte avantaje: 

- dezvoltarea capacităţii de a opta şi lua decizii; 

- responsabilizarea copiilor; 

- copiii sunt puşi în situaţia de a cerceta, găsind singuri soluţii; 

- copiii simt interesul, afecţiunea şi aprecierea părinţilor privitor la activitatea lor; 

- se stimulează comunicarea dintre copii şi adulţi, dar şi dintre copil-copil; 

Toate acestea contribuie la dezvoltarea unei personalităţi armonioase a copiilor. 

Se dezvoltă prin joc şi activităţi atractive, capacitatea de a prelucra informaţii într-un fel 

unic, conform unicităţii personalităţii copilului. 

 

III.2. Etapele unui proiect 

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 

 Pregătirea proiectului 

 identificarea unei teme (tema poate fi propusa de catre profesor, de catre elevi sau 

negociata cu elevii); 

 conturarea obiectivelor; 

 ormarea echipelor de lucru; 

 stabilirea sarcinilor de lucru si a timpului alocat ; 

 precizarea cadrului necesar dezvoltarii proiectului (cunostinte teoretice necesare) ; 

 resurse materile si de timp ; 

 alegerea modalitatii de prezentare: in cadrul disciplinei de limba si literatura romana, 

proiectele se pot concretiza in lucrari stiintifice, referate, culegeri de folclor, 

monografii, reviste, mape tematice, albume, culegeri de texte, prezentari PowerPoint 

etc. 

 Implementarea proiectului 

Stadiu de pregătire - stabilirea rolurilor in cadrul echipei : 

o secretarul – noteaza ideile membrilor grupului si planifica intalnirile echipei; 

o moderatorul – faciliteaza comunicarea in cadrul grupului si raspunde de multiplicarea 

materialelor bibliografice; 

o raportorul – prezinta concluziile, solutiile finale ale grupului. 

Implementarea propriu-zisă: 

o culegerea, organizarea si prelucrarea informatiilor legate de tema aleasa; 

o elaborarea unui set de solutii posibile ale problemei; 

o evaluarea solutiilor si deciderea catre cea mai buna varianta; 

o executarea proiectului; 

o dirijarea actiunii de catre profesor; 

o finalizarea actiunii ; 

o prezentarea proiectului/produsului final ; 
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Evaluarea proiectului 

Pentru o evaluare cât mai obiectivă trebuie avute în vedere câteva criterii generale de 

evaluare, criterii care vizează: 

calitatea proiectului/produsului 

 validitatea: nivelul la care proiectul reuseste sa acopere unitar si coerent, logic si 

argumentat, campul tematic propus; 

  completitudinea modalitatea in care au fost valorizate conexiunile si perspectivele 

interdisciplinare, competentele teoretice si practice; 

  elaborarea si structurarea: vizeaza acuratetea si rigurozitatea demersului stiintific, 

logica si argumentarea ideilor, coerenta, corectitudinea ipotezelor si concluziilor; 

  calitatea materialului utilizat relevanta continutului stiintific, semnificatia si 

acuratetea datelor colectate, strategia de prelucrare si colectare a datelor; 

  creativitatea: gradul de noutate pe care îl aduce proiectul în abordarea tematicii, 

măsura în care elevul optează pentru o strategie originală, inedită. 

calitatea activității elevului 

 raportarea elevului la temă, măsura în care elevul a făcut ceea ce trebuia sub aspectul 

validității și relevanței abordării temei proiectului; 

  performarea sarcinilor: nivelul de performanță pe care îl atinge elevul în realizarea 

diferitelor părți componente ale proiectului; 

  documentarea- modalitatea în care a fost realizată documentarea (de totalitate de către 

elev sau cu sprijinul profesorului); 

 nivelul de elaborare si comunicare: nivelul de comunicare pe care îl atinge elevul în 

momentul prezentării proiectului, accesibilitatea informației etc; 

  greșelile -nivelul la care se manifestă greșeli (științific sau prezentare), tipul de greșeli 

(scuzabile, acceptabile sau fundamentale), frecvența greșelilor; 

 creativitatea originalitatea stilului elevului; 

 calitatea rezultatelor: utilitatea proiectului în sine și a activității desfășurate de către 

elevi. 

Pentru o evaluare cât mai corectă se stabilește strategia de evaluare, în funcție 

de natura activităților de învățare, astfel: 

1. Ce evaluăm – lista de întrebări, proiectul, procesul de învățare, partenerii; 

2. Cum evaluam – formele de evaluare; 

3. Rolul cadrului didactic – de partener, de ghid, de evaluator continuu și la sfârșit de 

proiect; 

4. Stabilirea standardelor de evaluare. 

Personalitatea cadrului didactic își pune amprenta asupra tuturor operațiilor evaluării, 

prin elaborarea instrumentelor de evaluare, prin capacitatea de a discerne esențialul și de a 

înțelege subiecții examinați. Obiectivitatea, corectitudinea și completitudinea evaluării depind 

de competența și formarea profesională a cadrului didactic. Rezultatele obținute, așadar, se 

manifestă în viața de zi cu zi a copilului, în comportamentul, atitudinea și relațiile sale cu cei din 

jur și cu mediul înconjurător. 

Modalități de evaluare a proiectului 

-prezentarea orală, liberă a produselor de către fiecare grup; 
-autoevaluare;- 

-notare reciprocă; 

În timpul evaluarii proiectului, elevii vor pune întrebări celorlalte grupe, vor aduce 

completări și vor completa o fișă de autoevaluare și fișe de evaluare pentru fiecare grup. 
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Fișa de autoevaluare care va fi completată de fiecare elev: 

 

FIȘĂ DE AUTOEVALUARE 

 

1. Gradul meu de implicare în realizarea produselor proiectului a fost: 

a) scăzut; b) bun; c) foarte bun; 

2. Apreciez că proiectul este o metodă de evaluare: 

a) inutilă; b) bună; c) foarte bună; 

3. Lucrând la acest proiect am descoperit că ………………………………………… 

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

4. Am întâmpinat dificultăți în realizarea sarcinii ………………………………..…. 

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

5. Apreciez că produsele realizate de grupa mea sunt de nota …………………….. 

 

Model de fișă de evaluare a proiectului care va fi completată de profesor, dar și de 

elevi în momentul prezentării produselor realizate de către celelalte grupe: 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Criteriul de evaluare Punctaj maxim Punctaj 
acordat 

respectarea tematicii 10p  

tipuri de surse folosite (orale, internet, cărți) 10p  

existenta activităților de teren (realizarea de 

fotografii, interviuri, realizarea sondajului, 

aplicarea chestionarului) 

15p  

elemente de originalitate și creativitate 10p  

calitatea produselor realizate 20p  

realizarea tuturor produselor stabilite 10p  

calitatea prezentării produselor (coerența 

exprimării, ușurința în exprimare, originalitatea 

prezentării) 

15p  

prezentarea coerentă și clară a concluziilor 10p  

PUNCTAJ TOTAL 100p  

 
III.3. Avantajele utilizării proiectului: 

 Copiii învaţă să sesizeze aspecte esenţiale ale obiectelor, fenomenelor, proceselor din jurul 

lor, să se organizeze în spaţiul limitat sau infinit pentru ei, învaţă să caute într-un mod nou, 

cooperând în grup. 

 Explorează din proprie iniţiativă sau conform unui algoritm stabilit, învaţă să-şi verifice 

rezultatele. 

 Găsesc soluţii, răspunsuri la probleme. 

 Îşi exprimă fără reţinere ideile, emoţiile, trăirile. 

 Intuiesc cum se va finaliza o acţiune, o plimbare, proiectul. 

 Relaţionează eficient pentru realizarea sarcinilor, pentru un scop comun. 

 Combină inteligent materialele, ideile, realizând lucruri şi idei noi. 

 Vizualizează comportamente, relaţii diferite şi învaţă să le clasifice. 
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 Copiii argumentează alegerile, faptele, dau explicaţii, concep strategii de învăţare, îşi 

valorifică informaţiile anterioare în situaţii noi de învăţare, interpretează roluri, învaţă să unifice 

rezultatele pentru aflarea adevărului despre o situaţie. 

 Copiii demonstrează prin implicare, căutare, investigare, competenţele individuale dar şi 

competenţe de relaţionare. 

 Proiectele valorizează copiii. 

 Proiectul oferă posibilitatea reflecţiei asupra rezultatelor, comportamentelor în timpul 

lucrului, asupra implicării, asupra produselor realizate, asupra consecinţelor, iresponsabilităţii 

în respectarea regulilor, etapele proiectării. Lumea în care se nasc copiii de astăzi este într-o 

permanentă schimbare, este complexă, iar aceştia trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să accepte 

modificările, să devină ei înşişi factori ai schimbării viitoare.De aceea, nu contează cantitatea 

cunoştinţelor, ci competenţele psiho-sociale formate copiilor, capacitatea de luare a deciziilor, 

rezolvarea situaţiilor problemă, gândirea creativă, empatia. 

În activitatea școlară evaluarea sumativa intervine de cele mai multe ori, la sfârșitul unei 

componente tematice care se desfasoară pe o perioadă mai lungă de timp, atunci când se face 

fixarea cunoștințelor, deprinderilor, abilităților dobândite în intervalul de timp de la evaluarea 

inițială și până la acel moment, cu scopul de a întări și stabiliza noile componente achiziționate. 

Aceasta formă de evaluare se poate realiza la sfârșitul unui semestru/modul când sunt verificați 

toti parametrii generali ai dezvoltării și când se sintetizează nivelul de performanță al copiilor. 

Evaluarea sumativă se raportează la competențele generale și specifice ale disciplinelor, la 

nivelul inițial la care se aflau copiii, la posibilitățile fiecăruia, la modul de utilizare a 

instrumentelor și elementelor puse la dispoziție și la obiectivele propuse pentru domeniul de 

cunoaștere, pentru unitatea de conținut. 

Proiectul este considerat un proces și în același timp un produs, deoarece prin metoda 

proiectelor sunt evaluați atât cadrul didactic, prin portofoliu, harta, atragerea și implicarea în 

proiect a unor parteneri, cât și copiii cu rezultatele lor, prin întrebările pe care le pun pentru 

întocmirea inventarului de subiecte și care le descoperă interesul, care stabilesc cantitatea de 

cunoștinte și așteptările. Cadrul didactic nu fixează granițele până unde trebuie să știe copilul și 

ce trebuie să știe, ci copilul este acela care stabilește singur cât poate și cât vrea să învețe. 

Prin metoda proiectelor evaluarea copiilor verifică formarea următoarelor lor capacități 

și cunoștințe: 

- însușirea unor tehnici de investigație, căutare și utilizare a bibliografiei (dicționare 

ilustrate, atlase, albume, cărți pentru copii), a calculatorului, a unor aparate de laborator; 

- găsirea de soluții de rezolvare, simple și originale a unor probleme; 

- colectarea, sortarea, inventarierea, pregătirea, manipularea materialelor de lucru 

- implicarea în rezolvarea situațiilor apărute; aplicarea de soluții la situații noi; 

- prezentarea concluziilor pe baza noțitelor din timpul muncii de teren; 

- capacitatea de a observa și a-și alege metoda de lucru cu echipă; 

- capacitatea de a compara și măsura rezultatele la care ajunge el însuși, față de cele inițiale 

(autoapreciere); 

- capacitatea de a utiliza tehnici simple de muncă practică; 

Prin reconsiderarea rolului cadrului didactic și responsabilizarea copilului, având la bază 

rezultatele obținute, a experiențelor dobândite, a factorului de implicare în studierea unei 

bibliografii noi și a introducerii alternativelor și a noilor strategii de învățare prin cercetare și 

descoperire se promovează metoda proiectelor ca fiind o foarte bună strategie de organizare, 

desfășurare și evaluare a procesului educațional în școală. 

Planificarea activității pe teme sau prin metoda proiectelor la copiii școlari nu este o 

noutate, este vorba despre învățarea centrata pe o temă. Alegera temelor se face pornind atât de la 

interesul pe care majoritatea copiilor îl manifestă față de un anumit subiect și de la cunoștințele pe 

care ei le au deja, cât și de la un subiect către care cadrul didactic dorește să îndrepte atenția 
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copiilor, care înseamnaăceva pentru universul copilului, subiect care își are rădăcinile într-unul din 

marile domenii de cunoaștere (literatură, știință, viață socială), în calendar (anotimpuri, sărbători, 

zile naționale), în viața sau opera vreunei personalități a culturii noastre. 

Proiectele presupun investigarea unor subiecte propuse de   copii,   sugerate de anumite 

evenimente sociale, întâmplări, iar ordinea desfășurării lor fiind la latitudinea cadrului didactic dar 

și a copiilor. Din varietatea temelor propuse, cadrul didactic poate alege pe cele pe care le considera 

accesibile nivelului de varsta al prescolarilor, tinand seama mai ales de mijloacele didactice de care 

dispune. Se vor respecta competențele generale și competențele specifice din curriculum-ul 

national 

Pregătirea copilului pentru viitor, pentru a fi capabil să rezolve cu succes orice obstacol 

apărut în drumul său spre integrare şi succes se impune astăzi, mai mult ca oricând. Supravieţuirea 

omului în viitor, a copilului în mod special, este condiţionată de gradul de mobilitate în timp şi 

spaţiu, de capacitatea de a descoperi şi elimina disfuncţionalităţile, de capacitatea de a rezolva 

probleme, de responsabilitatea pentru actele personale, de independenţe şi deschiderea pentru 

interacţiunea şi schimbul de idei, de interesul şi entuziasmul pentru devenire şi desăvârşire a 

propriei fiinţe. 

Demersul educativ presupune pregătirea noii generaţii cu cât mai multe mijloace, abilităţi, 

care pot constitui premise ale succesului în viitor, elevul trebuind să fie capabil să facă faţă tuturor 

provocărilor cu care viaţa  îl va confrunta. 

Integrarea în societate şi adaptarea elevului la cerinţele viitorului presupune pregătirea 

copiilor stimulându-le capacitatea de a rezolva cu creativitate micile probleme pe care noi le 

propunem, astfel încât, peste ani, când vor trebui să facă faţă unor provocări reale, să dispună de 

acele resorturi creative care le pot uşura şi chiar înfrumuseţa viaţa. 
 

Exemple de produse realizate în urma derulării unui proiect: 

§ pliante 

§ broşuri 

§ postere, albume 

§ pagini de revistă sau ziar 

§ carte/albumuri 

§ sondaje de opinie însoţite de comentarii 

§ senarii, dramatizări 

§ obiecte ingenioase însoţite de instrucţiuni de utilizare 

§ studii de caz 

§ spoturi sau afişe publicitare etc.
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Exemple de proiecte 

 

Disciplina: Istorie 

 
PROIECT 

PE URMELE STRĂMOȘILOR 

Domenii de activitate vizate: Om și societate, Matematică și Științe, Arte, Tehnologii, Limbă și 

comunicare, 

Titlul proiectului: „Pe urmele stămoșilor” 

Clasa: a IV-a 
Competența generală: 

2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și prezent 

Competențe specifice: 

2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de 
informare și comunicare 

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate 

despre trecut 

Obiective: 

- Să realizeze o prezentare a unei figuri de voievod/domn utilizând surse diverse de informare, 

inclusiv TIC; 
- Să valorifice în activitățile de grup abilitățile personale ce vizează selecția informațiilor 

relevante, comunicarea eficientă, planificarea, luarea deciziilor, negocierea, rezolvarea conflictelor, self- 

awareness, etc 

- Să respecte responsabilitățile/atribuțiile din echipă (asumate sau stabilite împreună cu ceilalți); 
Strategii didactice: 

- Metode și procedee: metoda proiectului, exercițiul, explicația, demonstrația, problematizarea 
- Mijloace didactice: computer, softuri educaționale, manualul școlar, cărți cu subiecte istorice,  

videoproiector, ecran de proiecție, prezentare ppt, imagini cu voievozi/ domni studiați, cretă, tablă, 

panouri, mijloace audio-video, conexiune la internet, clepsidră timp 5 min, planșă cu monitorizarea 

etapelor parcurse de către fiecare echipă, fișe de interevaluare, 

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Durata proiectului: 2 săptămâni 

Bibliografie: 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22426 

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-10-14-18303587-0-programa- 

istorieclasa.pdf 
 

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22426
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-10-14-18303587-0-programa-istorieclasa.pdf
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-10-14-18303587-0-programa-istorieclasa.pdf
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Proiect 

la Matematică 

Unitatea de învăţare”Elemente de geometrie” 

TITLUL PROIECTULUI „ FIGURINE DE HÂRTIE”(tehnica TANGRAM) 

1. Ce vei face? 

Vei construi figurine pentru decorarea sălii de clasă 

2. De ce vei face acest lucru? 

Vei face aceasta pentru a-ţi folosi cunoştinţele de matematică şi cunoaşterea mediului. 

3. Cum vei face? 

Vei primi modele variate şi vei avea mai mult timp la dispoziţie să le analizezi şi să-ţi 

alegi ce îţi place pentru a realiza tema. 

Apoi, vei primi pătratul TANGRAM pe care va trebui să îl decupezi şi chiar să 

realizezi şi altele similare pentru a putea să construieşti cât mai multe modele. 

 
 

4. Cum vei şti dacă ai reuşit? 

Figurinele tale seamănă cu cele din model, sunt admirate de colegi, amuzante şi pot fi folosite 

la decorarea clasei. 

Tangram este un joc chinezesc cunoscut de mai bine de 2000 de ani. Cele 7 figuri geometrice, 

numite tanuri(un pătrat, un paralelogram şi cinci triunghiuri dreptunghice cu câte două laturi 

egale) trebuie aşezate toate şi nu numai unele, una lângă alta, fără suprapuneri. 
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Proiect la Științe ale naturii 

Unitatea de învăţare:” Plante” 

Titlul proiectului: „ Pădurea” 
 

 

1. Ce vei face? 

Vei căuta informaţii şi imagini cât mai multe despre pădure. 

2. De ce vei face? 

Vei descoperi lucruri noi, te vei informa şi îţi vei informa colegii în legătură cu rolul şi 

necesitatea protejării pădurii. 

3. Cum vei face? 

Vei colecta imagini despre pădurea de la munte sau de la câmpie cu animale, copaci, ierburi,  

flori etc. Vei căuta fragmente de texte literare în care este prezentată pădurea şi vei realiza un 

poster cu toate informaţiile şi imaginile descoperite, dar şi cu desene. Vei realiza comparaţii 

între cele două tipuri de păduri(frunze de arbori, ierburi, animale etc.). 

4. Cum vei şti dacă ai reuşit? 

Colegii îţi apreciază posterul şi descoperă informaţii noi. Primeşti aprecieri pozitive. 

 

Proiect la Științe ale naturii 

Unitatea de învăţare: „ Animale” 

Titlul proiectului:” Animale din alte zone ale lumii” 

1. Ce vei face? 

Vei căuta cât mai multe curiozităţi despre animale din alte părţi ale lumii(unul singur sau mai 

multe). 

2. De ce vei face? 

Te vei informa suplimentar şi îi vei informa şi pe ceilalţi. 

3. Cum vei face? 

Vei alege unul sau mai multe animale şi vei încerca să descoperi cât mai multe informaţii 

despre acestea(ştiaţi că... , ghicitori, texte, etc). Vei căuta sau vei desena imagini pentru ca 

proiectul tău să devină mai atractiv şi mai interesant. 

4. Cum vei şti că ai reuşit? 

Colegii sunt interesaţi de proiectul tău şi descoperă lucruri interesante pe care nu le ştiau, ai 

respectat tema, ai realizat o prezentare originală.
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CAPITOLUL IV 

CONCLUZII 

 

Proiectul poate deveni o metodă alternativă și complementară de învățare și evaluare, 

puternic motivantă pentru copii deoarece acesta vizează aspecte teoretice și practice din domenii 

variate, implică un volum sporit de activitață și permite respectarea particularităților de vârstă. 

Prin această metodă aprecierea capacităților și a cunoștințelor copiilor este mai complexă, 

identificând de asemenea, calități individuale ale copiilor. 

Evaluarea prin metoda proiectelor tematice poate fi folosită în toate formele ei: inițială,  

continuă și sumativă. Datorită perioadei mari de timp în care se derulează proiectul, acesta poate 

fi un bun instrument pentru evaluarea sumativă, implicând și multe elemente de autoevaluare.  

Astfel, proiectul poate fi aplicat atat în desfășurarea propriu-zisă a procesului învățării, cât și ca 

produs final al procesului de învățare. 

Evaluarea prin metoda proiectelor poate asigura, de asemenea, calitatea predării și 

învățării deoarece se estimează progresele de învățare, capacitățile și competențele formate și 

identifica ceea ce copilul nu a înțeles sau nu și-a însușit. 

Metoda proiectelor este una din căile care poate să ofere posibilitatea manifestării şi 

conretizării creativităţii copilului, care prin varietatea tipurilor de activităţi pe care le presupune,  

implică şcolarul în acţiuni ce presupun noi corelaţii, asocieri a cunoştinţelor din diferite domenii. 

Utilizând metoda menţionată, efortul educaţional poate da roadele aşteptate, în măsura în care 

ştim să ne construim demersul, folosind ca aliat potenţialul intelectual, afectiv şi creativ al 

copilului. 

Aceasta metodă aplicativă vizează formarea planului intern al acţiunii la elevii din ciclul 

primar, în vederea integrării cu succes în demersul educaţional şi a obţinerii succesului şcolar. 

Succesul reprezintă o realitate şcolară complexă ce include: cunoştinţe însuşite, capacităţi 

intelectuale formate, abilităţi de aplicare a cunoştinţelor în rezolvarea problemelor teoretice şi 

practice apărute pe drumul cunoaşterii. Succesul/insuccesul şcolar, adaptarea/ inadaptarea la o 

treaptă de învăţământ ţin, în mare măsură, de nivelul de dezvoltare a capacităţii elevului de a 

acţiona mental, de a concepe un plan de rezolvare a problemelor întâlnite. 

Învăţarea pe bază de proiect tematic este o strategie de abordare integrată a dezvoltării 

copilului care presupune integrarea diferitelor arii curriculare prin explorarea unei idei interesante 

care se leagă de mai multe domenii. 

În studierea şi aprofundarea metodei proiectelor, prin abordarea principalelor aspecte 

privind proiectele tematice se pleacă de la premisa conform căreia o bună cunoaştere şi 

identificare a principalelor caracteristici ale temei va determina o optimizare a relaţiilor dintre 

cadrul didactic şi elevi, ducând la stimularea elevilor în dobândirea autonomiei şi independenţei 

în învăţare dar şi la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 

Elevul trebuie să înveţe să acţioneze după ce a gândit în prealabil şi să ajungă la concluzia 

că o activitate proiectată se desfăşoară mai rapid, iar greşelile pot fi evitate în mai mare măsură 

de la început, dacă efortul prealabil de gândire a fost mai mare şi mai îndelungat. Analiza unor 

lucrări ale elevilor (de exemplu, “ciornele” pentru rezolvarea unor probleme) permite observarea 

a nenumărate încercări, retuşări, reluări, greşeli etc., în care s-a investit o mare cantitate de muncă 

şi de timp, tocmai pentru că a lipsit concentrarea asupra unui “plan” de acţiune prealabil. 
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Proiectul are un rol extrem de mare în dezvoltarea intelectuală, iar elevii trebuie să fie 

instruiţi să lucreze mai mult în faza proiectivă (pregătirea activităţilor) decât în faza acţională. 

Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate şi posibilităţi 

de dezvoltare. Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă, dar şi brainstorming-ul, care 

devin mijloace de bază ale procesului educativ. 

Prin metoda proiectului se lasă elevului mai multă libertate de exprimare şi acţiune şi se 

oferă ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. Toate acestea duc, implicit, 

la crearea unei motivaţii puternice şi la o implicare deopotrivă efectivă şi afectivă a elevilor. 

Simplul fapt că sunt consultaţi în alegerea temelor şi se ţine cont de părerea lor îi face pe elevi 

să aibă mai multă încredere în forţele proprii. 

Lucrul pe baza proiectelor tematice are un caracter interdisciplinar şi permite abordarea 

subiectelor propuse din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului. 

Proiectul poate fi utilizat atât ca metodă de evaluare, cât şi ca strategie de învăţare. Temele pe 

care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot fi 

propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte. Informaţiile pe care le poate obţine 

evaluatorul sunt variate şi, în esenţă, fac referire la următoarele aspecte: motivaţia pe care o are 

elevul faţă de domeniul din perimetrul căruia a selectat tema; capacitatea elevului de a se informa 

şi de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de tratare a subiectului luat în discuţie; 

capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode care 

să-l ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus; modalitatea de organizare, prelucrare şi 

prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării diverselor metode de cercetare; 

calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului, care se pot distinge 

prin originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite. 

Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie avuţi 

în vedere o serie de determinanţi, precum: vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un anumit  

domeniu de cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care elevii le-au acumulat în 

timp, rezistenţa acestora la efort. 

Metoda proiectului este foarte eficientă în special în cazul abordării temelor 

interdisciplinare, tocmai pentru că, prin natura sarcinilor pe care le propune, solicită transferul 

de cunoştinţe şi  competenţe dobândite în cadrul altor discipline şi valorifică foarte mult 

competenţele transverale precum: competenţele de comunicare, negociere, planificare, 

organizare. 

Învăţământul primar ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar, urmăreşte să-i 

permită fiecărui copil să crească şi să se dezvolte în propriul ritm. Proiectul tematic este 

activitatea cel mai pregnant centrată pe elev, este un demers didactic în grup, într-o interacţiune 

continuă prin care se urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi 

transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile practic.
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