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Notă de prezentare 

 

Acest curs este conceput ca un opţional inter-arii („Matematică şi ştiinţele naturii” şi „Om şi 

societate”) şi este destinat elevilor clasei a V-a.  

Opţiunea pentru cele două arii curriculare rezultă din faptul că acestea acoperă cea mai mare parte 

a competenţelor profesionale şi de inserţie şcolară şi socială stabilite la nivel european, pun în valoare 

competenţele de comunicare şi de expresie artistică, elevii fiind capabili să se documenteze, să selecteze 

informaţiile cheie, să participe la propria formare, ca subiect activ, nu pasiv.  

 

Pilonii acestei programe sunt:  

- conceptul de transdisciplinaritate (transdisciplinaritatea vizează întrepătrunderea mai multor 

discipline – matematică, biologie, istorie, geografie, TIC);  

- reorganizarea cunoaşterii şcolare prin abordări integrate, deschise către valorificarea achiziţiilor 

învăţării dobândite de elevi în mediul formal şi nonformal;  

- dobândirea de către elevi, a unor achiziţii complexe, care decurg din domeniile de competenţe 

cheie, dar şi din alte sisteme referenţiale, care deschid lumea către viaţa reală;  

- dezvoltarea integrată a competenţelor digitale;  

- dezvoltarea unor demersuri practice care facilitează participarea directă la rezolvarea sarcinilor 

propuse;  

- realizarea unor structuri de instruire prin sistemul de competenţe – conţinuturi, care să prezinte 

interes pentru elevi, aceştia identificând pragmatic utilitatea temelor propuse în traseul lor 

educaţional şi social;  

- asigurarea unui caracter flexibil şi generativ al sistemului de competenţe, conţinuturi, pentru 

evitarea supraîncărcării elevilor în învăţare şi pentru realizarea unei instruiri, predominant, în 

clasă;  

- selectarea conţinuturilor în funcţie de interesele şi preocupările elevilor, nivelul de performanţă, 

profilul clasei, resursele didactice de care dispunem, diferenţierea şi personalizarea învăţării;  



- utilizarea metodei proiectului, dar şi a altor metode interactive, în cadrul procesului didactic, ca 

demers eficient de învăţare şi evaluare, centrat pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi 

găsirea răspunsurilor şi rezolvarea problemelor legate de tema propusă.  

 

Structura programei 

Prezentul curriculum conţine următoarele componente:  

- nota de prezentare;  

- competenţe generale;  

- valori şi atitudini;  

- competenţe specifice şi conţinuturi;  

- sugestii metodologice.  

 

• Nota de prezentare – identifică locul acestui curs opţional în ansamblul planurilor cadru de 

învăţământ;  

• Competenţele generale – sunt strâns corelate cu domeniile de competenţe cheie: competenţe 

matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, competenţe de 

comunicare în limba română şi în limbile străine, competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă 

şi antreprenoriat, a învăţa să înveţi, sensibilizare şi exprimare culturală;  

• Valorile şi atitudinile promovate sunt finalităţi de natură axiologică, care accentuează 

dimensiunea afectiv-atitudinală şi morală a învăţăturii din perspectiva contribuţiilor specifice ale 

fiecărei discipline implicate;  

• Competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora propun elemente specifice derivate din 

caracteristicile traseelor educaţionale care includ disciplinele celor două arii curriculare vizate, 

dar şi valorificarea educaţiei nonformale;  

• Sugestiile metodologice – cuprind recomandări pentru proiectarea demersului didactic.  

 

Elemente de noutate ale programei 

- abordarea inter şi transdisciplinară, reflectată la nivelul finalităţilor urmărite (competenţe 

transversale, valori şi atitudini) şi a conţinuturilor abordate, integrarea domeniilor de cunoaştere, 

învăţarea bazată pe proiect, utilizarea TIC, relaţia dintre educaţia şcolară şi parcursul educaţional, 

ulterior, al elevilor. Aceste elemente asigură şi coerenţa internă a demersului şi a produselor 

realizate la clasă;  

- programa e construită în perspectiva asigurării cunoaşterii, printr-un demers de dezvoltare socio-

cognitivă integrat, care vizează competenţe necesare pentru viaţa profesională, socială şi culturală 

a elevilor;  

- abordarea procesului didactic şi a conţinuturilor astfel încât să permită şi să favorizeze o învăţare 

conceptuală aprofundată şi utilă, pe tot parcursul anului şcolar;  

- angajarea elevilor prin teme interesante, semnificative, adoptate nivelului lor cognitiv, intereselor 

lor;  

- achiziţia şi aplicarea cunoştinţelor în situaţii noi şi complexe, pentru a favoriza transferul şi 

generarea de noi cunoştinţe;  

- centrarea pe investigaţie colaborativă, învăţare integrată, identificarea şi rezolvarea de probleme;  

- prezentul curriculum nu aduce, în plan şcolar, conţinuturi structurate după o logică „academică”, 

ci după un criteriu, care îşi propune abordarea unor structuri relevante pentru elevi, pentru 

existenţa lor prezentă şi viitoare.  



 

Demersul de formare devine astfel:  

• colaborativ – conţinutul bogat, variat, interesant şi cu multiple posibilităţi de valorificare 

favorizează abordarea în echipe de învăţare, cu sarcini de lucru complementare sau în cooperare;  

• imersiv – permite experienţe totale de învăţare şi conduce la o învăţare durabilă;  

• extensiv – realizează legături cu alte domenii şi face apel la experienţele de învăţare nonformale 

şi stimulează continuarea învăţării în afara şcolii;  

• alimentat de imaginaţie şi investigaţie – învăţare activă şi aplicativă;  

• personalizat – permite şi invită la explorări individuale, în funcţie de interesele, capacităţile şi 

motivaţia elevilor;  

• accelerat – susţinut de utilizarea TIC.  

 

Competenţe cheie Aspecte ale valorii adăugate a programei integrate 

la dezvoltarea competenţelor cheie 
Comunicare în limba română şi în limbile 

moderne  

Aplicarea programei prin metode predominant activ-

participative şi prin încurajarea lucrului în grup va 

contribui la dezvoltarea competenţelor de comunicare 

ale elevilor, atât în sens lingvistic, prin îmbogăţirea 

limbajului, cât şi în sens social  - comunicare 

interpersonală, inter-relaţionare.  

Pentru a găsi noi informaţii, elevii vor fi încurajaţi să 

utilizeze surse de documentare în limbile străine 

studiate, crescând, astfel, valoarea practică a studiului 

limbilor străine şi oferind elevilor noi modalităţi de 

exersare a utilizării acestora.   
Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii  Temele propuse vizează dezvoltarea competenţelor 

matematice, ştiinţifice şi tehnologice, prin situaţii 

atractive şi aplicative de învăţare.  

Aceste competenţe sunt exersate în relaţia cu cele de 

comunicare, de relaţionare, digitale.  
Competenţe digitale Elevii învaţă folosind tehnologia prezentării 

PowerPoint, căutare de date utilizând internetul, 

comunicare cu colegii, utilizând email-ul.  
Competenţe metacognitive (a învăţa să înveţi)  Autonomia în învăţare este încurajată prin:  

- finalităţile urmărite – competenţe generale, valori şi 

atitudini;  

- conţinuturi care stimulează reflecţia asupra 

cunoaşterii, gândirea critică, interpretarea datelor;  

- strategiile didactice şi metodele utilizate, care implică 

elevii în procesul de învăţare, îi stimulează să îşi 

asume noi responsabilităţi, să reflecteze asupra 

propriului proces de învăţare, să evalueze activitatea 

lor şi a colegilor, să identifice aspectele care necesită 

ameliorare. 
Competenţe interpersonale, interculturale, 

sociale şi civice 

Lucrând în echipă, căutând soluţii la probleme, 

experimentând, elevii învaţă să respecte punctul de 

vedere al celorlalţi, să valorizeze contribuţia fiecăruia, 



să se sprijine reciproc în procesul de învăţare, să se 

implice în problemele de interes general.  
Competenţe antreprenoriale  Lucrul în echipă şi metoda proiectelor sunt modalităţi 

de a stimula iniţiativa, cooperarea între membrii 

echipei, asumarea de responsabilităţi, analiza riscurilor 

şi a oportunităţilor, adaptarea la situaţii noi.   
Sensibilizare şi exprimare culturală  Programa stimulează creativitatea elevilor prin modul 

de abordare a temelor şi prin produsele realizate la 

finalul fiecărei activităţi.  
 

Competenţe generale 

 

1. Identificarea unor date din mediul înconjurător, corelarea şi valorificarea acestora în contexte 

diferite;  

2. Rezolvarea de probleme şi situaţii – problemă, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor 

domenii ale cunoaşterii;  

3. Utilizarea raţionamentelor specifice gândirii cauzale şi explicarea rolului ei ca factor de predicţie 

a schimbărilor;  

4. Utilizarea TIC în dezvoltarea de proiecte;  

5. Interiorizarea şi manifestarea în conduită a valorilor specifice unei societăţi democratice;  

6. Manifestarea spiritului inovator, de iniţiativă şi antreprenorial;  

7. Dezvoltarea personală prin comunicare, cooperare şi gestiunea propriei învăţări.  

 

Valori şi atitudini  

1. Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă, respectul pentru diversitatea 

naturală şi umană;  

2. Respect pentru adevăr şi rigurozitate în procesul de investigare şi de cunoaştere;  

3. Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanţe în domeniul cunoaşterii;  

4. Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici investigative;  

5. Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global;  

6. Disponibilitatea de a considera ipotezele ca enunţuri care trebuie verificate;  

7. Flexibilitate în privinţa punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi, argumentate;  

8. Receptivitate şi flexibilitate pentru aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în viaţa cotidiană;  

9. Aprecierea critică a raportului dintre beneficii şi efecte în aplicarea tehnologiilor;  

10. Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie;  

11. Curiozitatea pentru explorarea realităţii înconjurătoare;  

12. Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă.  
 

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate  

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 
1.1. Identificarea în limbajul cotidian a unor 

noţiuni specifice domeniilor abordate;  

1.2. Organizarea demersurilor de cunoaştere şi de 

1. O călătorie imaginară prin corpul uman!  

- Medici iluştri şi descoperirile lor;  

- Remedii naturiste;  



explicare a unor fapte, evenimente, procese 

din viaţa reală prin folosirea conceptelor 

specifice;  

2.1. Utilizarea şi construirea de modele prin 

explicarea unor fenomene şi procese naturale sau 

tehnologice;  

2.2. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe 

baza surselor şi a metodelor care le-au generat;  

3.1. Realizarea unor transferuri şi integrarea 

cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice în 

scopul aplicării lor în proiecte de natură ştiinţifică 

sau tehnologică;  

3.2. Utilizarea TIC pentru stimularea creativităţii şi 

inovaţiei;  

4.1. Folosirea eficientă a comunicării şi a 

limbajului de specialitate în organizarea şi în 

prelucrarea datelor de tip calitativ, structural şi 

contextual;  

4.2. Dezvoltarea disponibilităţii de a folosi 

deprinderi şi cunoştinţe ştiinţifice pentru abordarea 

unor probleme de natură etică şi socială;  

5.1. Transferarea unor elemente din matematică 

ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru; 

5.2. Analiza critică a implicaţiilor etice ale 

opţiunilor acţiunii umane;  

5.3 Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, 

civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului 

geografic; 

6.1. Gestionarea eficientă a propriei învăţări prin 

realizarea de proiecte individuale şi de grup;   

7.1. Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele 

dobândite şi aplicarea acestora în dezvoltarea 

personală;  

7.2. Comunicarea asertivă şi cooperarea cu ceilalţi 

în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în 

cadrul unor grupuri diferite;  

7.3. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi 

aplicarea practică a rezultatelor învăţării.   

- Bolile secolului;  

- Corpul uman – extreme; persoane cu dizabilităţi;  

2. Între da şi nu!  

- Autocunoaşterea şi rolul gândirii pozitive;  

- Violenţa pe stradă, violenţa în societate;  

3. Igiena personală  

-Igiena cavității bucale; 

-Igiena mâinilor, a unghiilor și a părului; 

-Igiena corpului; 

-Igiena îmbrăcămintei și a încălțămintei; 

--Modalităţi de prevenire a bolilor prin respectarea 

unor norme de igienă; 

- Regimul de muncă şi odihnă al elevului de 

gimnaziu; 

-Parametrii efortului: volum, intensitate şi 

complexitate;  

-Curba capacităţii de efort: zi, săptămînă, an; 

4. Pământul – trecut, prezent şi viitor!  

- Universul şi sistemul solar (cronologia 

descoperirilor, formare şi evoluţie, componenţă, 

apariţia vieţii pe Terra);  

- Planeta Albastră (locul în Sistemul Solar, mişcări 

executate, proprietăţi fizice şi chimice, alcătuire 

internă şi externă);  

- Dezechilibre ecologice generate de om (poluare, 

supraexploatare, dispariţia speciilor);  

5. Magia ştiinţei 

- Curiozităţi matematice, figuri geometrice 

deosebite; Probleme de logică matematică;  

- Rolul unor elemente chimice în organism 

(repartiţie geografică), relaţia cu starea de sănătatea 

a populaţiei;   

- Produse naturale versus produse de sinteză;  

- Construcţii ecologice ale viitorului;  

6. Nevoi şi resurse – utilizare, epuizare, găsire de 

noi resurse 
-Sursele de energie și utilizările lor; 

- Reacții de apărare și adaptare la umiditate, frig, 

vânt; 

- Resurse regenerabile şi neregenerabile (repartiţie 

geografică, nevoi, rezerve, avantajele/dezavantajele 

utilizării lor);  

- Problema apei şi a hranei în lume;  

-Modalități de folosire a plantelor medicinale;  

 -Plante condimentare și aromatice;   

-Plante dăunătoare sănătății. Drogurile; 

7. Echilibre şi dezechilibre naturale. Fenomene 

meteo extreme  

- Catastrofe naturale (cutremure, erupţii vulcanice, 

tsunami – istoric, cauze, efecte, comportamentul în 

caz de hazard);  



- Fenomene meteo extreme. 

8.   Lasă hrana să-ți fie leac!  

-Rolul alimentației corecte în dezvoltarea 

organismului;  

-Piramida alimentelor;  

-Eticheta – cartea de vizită a alimentelor;  

-Drepturile consumatorilor; 

- Ghidul alimentaţiei sănătoase; 

-Primul ajutor în caz de intoxicație alimentară; 

9. Sănătatea mintală 

-Eu în familie;  

-Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii; 

-Relații interpersonale;  

-Timiditatea/încrederea în sine; 

-Disconfortul psihic: cauze, efecte; 

- Importanța menținerii stării de sănătate mintală; 

 

Sugestii metodologice  

Acest optional aduce atât profesorului coordonator, cât şi elevilor, provocarea abordării 

transdisciplinare. De aceea, în proiectarea activităţilor didactice, profesorul trebuie să ţină cont de 

particularităţile individuale ale elevilor, de achiziţiile lor anterioare, de interesele şi aptitudinile acestora.  

Astfel, în acest context, sunt necesare:  

- utilizarea unor surse suplimentare, diferite, de instruire (cărţi, manuale, reviste de specialitate, 

atlase, enciclopedii, internet) în structuri atractive, bazate pe o proiectare eficientă a instruirii;  

- exersarea unor activităţi de învăţare care să faciliteze educaţia permanentă prin practicarea unei 

metodologii transdisciplinare, a unor metode specifice altor discipline (TIC);  

- centrarea competenţelor şi a conţinuturilor pe elemente relevante şi de interes actual din lumea 

contemporană;  

- realizarea instruirii, în mod predominant, în clasă;  

- proiectarea instruirii într-o structură care să faciliteze parcurgerea sistematică a sistemului de 

competenţe şi conţinuturi în unităţi de învăţare coerente, evaluabile;  

- diversificarea situaţiilor de învăţare: sarcini de învăţare variate, strategii, metode şi mijloace 

diverse de organizare a activităţilor didactice, valorificarea diferitelor medii de învăţare (formal, 

informal, nonformal, şcolar, extraşcolar);  

- asumarea de noi roluri de către profesori şi elevi pentru a creşte implicarea elevilor şi eficacitatea 

învăţării, profesorul poate organiza situaţii de învăţare în care elevii să interpreteze anumite 

roluri;  

- valorificarea experienţei elevilor, dobândită în contexte formale sau nonformale de educaţie 

(experienţa personală a elevilor va constitui un reper important în organizarea activităţilor 

educaţionale, pentru ca acestea să aibă legătură cu viaţa de zi cu zi şi să fie relevante). 

Conţinuturile propuse sunt un punct de legătură între ceea ce ştiu deja elevii şi ceea ce ar trebui să 

mai ştie, astfel încât să abordeze complex şi unitar fenomenul studiat;  

- utilizarea metodelor interactive de învăţare, care au rolul de a stimula lucrul în grup, învăţarea 

prin colaborare, schimbul de informaţii între elevi. Aceste tipuri de sarcini şi modalităţile de 

organizare a instruirii conduc şi la crearea unui climat de învăţare plăcut, bazat pe respect 



reciproc, pe valori democratice, facilitând nu doar dezvoltarea cognitivă, ci şi pe cea socio-

morală;  

- utilizarea metodei proiectului, aceasta stimulând implicarea elevilor şi învăţarea prin cooperare, 

lucrul individual, dar şi lucrul în grup, distribuirea sarcinilor şi asumarea de responsabilităţi, 

completarea activităţilor din clasă cu activităţi în afara clasei. Metoda pune în valoare şi alte 

metode sau tehnici, precum documentarea sau investigaţia, facilitând astfel, transferul de 

cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor transversale.  

 

Sugestii pentru evaluare 

Curriculumul are ca scop principal dezvoltarea de competenţe şi formarea de atitudini ce 

valorifică cunoştinţele deja asimilate, de aceea, evaluarea este gândită ca o modalitate de a sprijini 

procesul de predare-învăţare, de a facilita dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a competenţei de a 

învăţa să înveţi. Astfel, modelul adecvat de evaluare îl reprezintă „evaluarea pentru învăţare”, sau 

„evaluarea autentică”.  

Astfel, evaluarea elevilor va cuprinde sarcini reprezentative în raport cu finalităţile programei şi 

cu activităţile de învăţare propuse: rezolvări şi formulări de probleme, utilizare de algoritmi, evaluarea 

alternativelor, explorări de soluţii posibile, experimente.  

Sarcinile de evaluare trebuie să fie complexe, să răspundă particularităţilor individuale ale 

elevilor şi să le ofere posibilitatea exprimării stilului de învăţare.  

Întregul proces de evaluare va evidenţia rolul autoevaluării: elevii îşi analizează rezultatele, le 

compară, îşi înţeleg procesul de învăţare şi îşi revizuiesc strategia de lucru. Elevii sunt evaluaţi în mediul 

obişnuit de învăţare, prin intermediul: experimentelor, proiectelor, portofoliilor, prezentărilor PowerPoint, 

acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de evaluare.  

O astfel de abordare a evaluării centrate nu doar pe rezultat, ci şi pe procesul de învăţare are 

avantajul de a transmite elevilor ideea că munca lor este importantă şi doar rezultatele finale.  

Bibliografie:  

1. Colvin Leslie, Speare Emma, Enciclopedia lumii vii, Editura Aquila’93;  

2. Constantinescu R., Bogdan D., Negrilă T., Vasile G., Chimia, poluarea şi protecţia mediului, 

Editura Akademos, Bucureşti, 2004;  

3. Lemeni Gabriela, Mihalca Loredana, Mih Codruţ, Consiliere şi orientare – ghid de educaţie 

pentru carieră, Editura Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România (AŞCR), 2005;  

4. Pirani Felix, Roche Christine, Câte ceva despre Univers, Editura Curtea Veche, Bucureşti,  2002;  

5. Agenda Europa E alegerea ta, Generation Europe Foundation, Bruxelles, 2007;  

6. Atlasul Marilor Descoperiri Geografice, Editura Litera, 2006;  

7. Descoperiri şi invenţii din vremurile preistorice până în timpurile moderne, Editura Aquila’93, 

2007;  

8. Marele Atlas Ilustrat al Corpului Uman, Editura Litera Internaţional, 2010;   

9. Internet.   


