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Capitolul 1 

MODELE ŞI STRATEGII DE EVALUARE A CURRICULUMULUI 

 

Reforma curriculară constituie esenţa reformei din orice sistemul educaţional. Fiind 

motivată şi argumentată din punct de vedere teoretic, practic, social-politic şi cultural.  

Definit exhaustiv (John Dewey),  conceptul de curriculum cuprinde nu numai 

conţinuturile incluse în programele şcolare ci şi experienţele de învăţare ale elevilor, 

ajungându-se la o semnificaţie complexă şi desemnând "atât aria extinsă a ofertelor de 

învăţare şi a manierelor de organizare a acestora de către instituţiile şcolare cât şi corpusul 

de documente prin intermediul cărora sînt proiectate, organizate, implementate, evaluate şi 

revizuite, într-o manieră flexibilă şi deschisă,  aceste "oferte", "contexte" ori "activităţi" de 

învăţare". Dezvoltarea şi proiectarea curriculară sunt două noţiuni care întregesc teoria 

curriculum-ului prin care instituţii specializate îşi propun "să elaboreze şi să testeze – în 

vederea relativei oficializări, deci şi a generalizării sale ulterioare – acel corpus de docu-

mente care consemnează ofertele educaţionale şi experienţele de învăţare pe care şcoala le 

propune elevului" (Crişan, Al., 1994).  

Educaţia ca proces complex se desfăşoară pe baza valorilor fundamentale ale 

omenirii: Viaţă, Adevăr, Bine, Frumos, Sacru, Dreptate, Libertate şi este supusă legităţilor 

educaţionale  concepute ca legături stabile, esenţiale şi necesare ale fenomenelor educative, 

care asigură existenţa, funcţionarea şi dezvoltarea procesului educaţional. 

Legităţile pedagogice ale educaţiei constau în reflectarea obiectivă, adecvată a 

realităţii, independent de voinţa subiectului, de dinamismul procesului educativ, având 

proprietăţi şi caracteristici stabile în orice circumstanţe.  

Un program educaţional este « un ansamblu integrat de activităţi de învăţare care 

vizează atingerea unor obiective de formare în acord cu standardele determinate”. 

Programele  şcolare constituie o componentă esenţială a acţiunii educative. Ele reflectă 

filozofia şi cultura societăţii şi care determină  viziunea despre tânăr şi rolul pe care acesta 

îl va juca pentru a păstra valorile şi coeziunea societăţii căreia îi aparţine, să-şi poată realiza 

speranţele şi aspiraţiile sale. 

Programele  şcolare orientează în egală măsură diferitele activităţi de învăţământ care 

participă, în egală măsură,  la realizarea schimbărilor aşteptate de la societate şi loa 

dezvoltarea sa.  



 4 

Structura programelor păstrează diversitatea programelor în raport cu disciplinele 

şcolare şi cu ciclurile şcolare, toate acestea concură pentru realizarea obiectivelor care 

vizează dezvoltarea şi deschiderea către  învăţare  integrată şi echilibrată. 

Pentru ca această concepţie să poată fi transpusă în documente este necesar să se 

adopte o concepţie globală care să susţină o apropiere sistematică cu ansamblul 

programelor de la diferite discipline şi cicluri de învăţământ, într-o structură coerentă şi 

unitară. 

Analiza evaluativă a actualului curriculum din Republica Moldova şi a documentelor 

de politică educaţională care au direcţionat  elaborarea acestui document  are ca scop 

identificarea unor răspunsuri pertinente privind: 

• Măsura în care documentele de politică educaţională  sunt relevante în ceea ce 

priveşte cadrul conceptual, elaborarea şi evaluarea curriculumului; în particular, 

măsura în care cadrul teoretic de referinţă este în relaţie cu instrumentele şi 

metodologia; 

• Gradul de  adecvare în specificarea profilului de formare al absolventului la ieşirea 

din învăţământul obligatoriu; 

• Gradul de adecvare între nevoile sociale şi conţinutul documentelor curriculare; 

• Gradul de implicare al cercetării pedagogice în procesul de construcţie curriculară şi 

în evaluare; 

• Măsura în care curricula este adaptată la evoluţiile actuale ale societăţii în plan 

politic, social, ştiinţific, tehnologic sau cultural; 

• Nivelul de coerenţă intra şi interdisciplinară; 

• Nivelul de concordanţă între reforma educaţională şi programele de formare 

profesională pentru cadrele didactice. 

Un studiu evaluativ trebuie să ia în considerare rezultatele pe care aplicarea 

programului le va produce. Teoretic, schimbările care se vor produce prin aplicarea 

programului trebuie să fie pozitive. Această interpretare se bazează pe supoziţia că, pentru 

a înţelege efectele pe care le poate aduce introducerea unui nou program educaţional, 

acestea trebuie cunoscute înainte de aplicarea acestuia în practica educaţională. 

Dificultatea stabilirii interferenţelor cauzale asupra rezultatelor (eliminarea sau infirmarea  

unor efecte care nu pot fi atribuite programului) face ca evaluatorul să aibă ca primă 

sarcină analiza circumstanţelor susceptibile de a explica efectele observate  şi a le  

argumenta. Pentru a putea generaliza observaţiile sale este necesar  ca evaluarea să poată fi 

validată extern. Metodele utilizate pot fi recunoscute numai în măsura în care permit 

formularea unei argumentaţii pertinente 
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Trebuie să avem în vedere două categorii de factori care influenţează elaborarea unei 

strategii de evaluare a  unui program în general şi a unui program  curricular, în 

particular1:  

- factori legaţi de calitatea cercetării – calitatea documentelor care constituie 

obiectul studiului: 

1. măsurarea efectelor  - efectele unui program sunt dificil de măsurat şi necesită, în 

general, metode perfecţionate care ţin de cunoaşterea aprofundată în domeniilor 

politicilor publice. În măsurarea efectelor se acordă o atenţie specială aspectelor 

privind 

� fiabilitate – O modalitate de măsurare a efectelor unui program este fiabilă 

dacă dă aceleaşi rezultate atunci când este aplicată în mod repetat într-o situaţie 

dată. În măsurarea efectelor produse de aplicarea unui program, fiabilitatea  se 

reflectă în stabilitatea în timp a efectelor şi uniformitatea manifestării lor. Lipsa de 

fiabilitate în măsurarea efectelor poate fi rezultatul alegerii greşite a metodei de 

colectare a datelor  sau a alegerii unui instrument nepotrivit pentru eşantionare 

(eşantionul nu este reprezentativ); 

� validitate – O măsură este validă dacă nu dă erori sistematice şi surprinde 

datele dorite. În cazul evaluării programelor se pune problema dacă datele 

semnifică ceea ce credem noi că reprezintă şi dacă tehnicile de lucru măsoară ceea 

ce, în principiu, se doreşte a fi măsurat. În aceste condiţii, problema validităţii în 

măsurarea efectelor poate fi conceptuală sau tehnică pentru că sunt rare situaţiile 

când alegem cele mai semnificative date pentru ceea ce se doreşte să se măsoare. În 

general sunt alese datele cel mai uşor de obţinut  şi care pot conduce la concluzii 

nerelevante. La acestea se adaugă şi posibilitatea unor erori  se ordin operaţional 

care pot vicia şi ele, rezultatele  

� profunzime şi întindere(raza de acţiune) -  Aceste noţiuni sunt legate 

indisolubil de fiabilitatea şi validitatea consecinţelor aplicării unui program. În 

practică apar situaţii în care evaluatorul doreşte să măsoare cu precizie unele dintre  

efecte şi este mai puţin interesat de altele. Pentru a măsura avantajele şi eficienţa 

aplicării unui program  pe un grup ţintă eterogen, evaluatorul ar trebui să aibă în 

vedere toate componentele grupului. De asemenea dacă este vorba de un program 

educativ, atunci trebuie analizate consecinţele aplicării lui în toate tipurile de şcoli 

                                                 
1 Rossi, P.H. et H.E. Freeman, Evaluation : A Systematic Approach (2e édition), Thousand Oaks : Sage 
Publications, 1989 
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(mari, mici, de la sat, de la oraş, din centru, de la periferie, cu profiluri diferite şi 

din zone geografice diferite şi cu populaţii şcolare variate). Cum timpul şi resursele 

sunt limitate, dacă evaluatorul doreşte să măsoare  efectele asupra întregului grup 

ţintă, atunci evaluarea va câştiga în pertinenţă dar, din cauza câmpului mare de 

acţiune, analiza va  pierde în profunzime. 

2. validitatea interferenţelor cauzale -  interferenţele cauzale asupra 

rezultatului unei fac ca evaluatorul să respingă sau să infirme orice alte 

explicaţii plauzibile. De asemenea, este tentat să determine măsura în care 

un program produce un rezultat observabil. Dacă un program este 

indispensabil prin rezultatele pe care le produce, nu este sigur că acest 

program este şi necesar. În absenţa lui nu s-ar produce efecte, dar aceasta  

nu semnifică neapărat prin aplicare acest program va produce efectele 

dorite. Tot ceea ce se poate spune este că se observă efecte dacă 

programul se aplică şi în aceste condiţii acţionează mai mulţi factori 

favorabili. 

-     factori care decurg din contextul decizional în care are loc evaluarea;   

1. Formularea unor concluzii credibile – concretizate în recomandări 

fundamentate şi rezultate din  analiza întreprinsă trebuie să răspundă unor 

criterii de:.  

� obiectivitate 

� pertinenţa contextului decizional 

� pertinenţa bazei de date 

� exhaustivitate 

2. Probleme de ordin practic  

�  Fezabilitate - Un demers evaluativ poate fi pus în practică în măsura în 

care el poate fi aplicat eficient, fără a avea consecinţe nedorite. 

� Costuri sau viabilitate financiară - ţine de costurile pe care le implică 

punerea sa în practică.  Sunt de preferat metode de evaluare care chiar 

dacă generează probleme de măsurare şi atribuire în formularea 

concluziilor pot fi puse în practică în limita resurselor financiare 

disponibile. 

� Etică – principii şi valori morale care trebuie luate în calcul atunci când 

se elaborează strategia de evaluare şi sunt precizate în diverse texte 

legislative privind colectarea, utilizarea, păstrarea şi difuzarea 

informaţiilor. 
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         Aceste elemente  trebuie puse în acord cu rigorile ştiinţifice şi pertinenţa   analizei 

întreprinse. Analiza trebuie să aibă în vedere atât elaborarea unei strategii care să conducă 

la un model evaluativ, o metodă de colectare a datelor care vor constitui baza de lucru, cât 

şi metoda analitică de lucru. În conceperea  şi realizarea strategii de evaluare a 

curriculumului  este necesară parcurgerea  unor paşi care acoperă, din punct de vedere 

conceptual şi operaţional, rigorile cerute de o astfel de analiză. 

Un element esenţial în constituie alegerea unui model. Prin model evaluativ  se 

înţelege modelul logic utilizat pentru a putea formula concluziile la finalul analizei. 

Alegerea modelului este determinată de tipul de informaţii pe care evaluatorul doreşte să le 

obţină şi de tipul de  analiză la care va supune aceste informaţii. De exemplu, dacă ne 

propunem  să determinăm măsura în care programul şi-a atins un anume obiectiv, atunci  

este necesar să alegem un anume indicator şi printr-o metodă analitică să putem identifica 

şi izola efectul produs prin aplicarea programului. Funcţie de tipul de informaţie dorită se 

pot obţine indicatori calitativi sau cantitativi legaţi de realizarea obiectivelor.    

Odată ales modelul  este necesar să convenim asupra metodelor şi tehnicii de lucru.  

Dacă această etapă de conceptualizare este caracterizată prin corelarea între informaţie şi 

strategie, în etapa următoare trebuie definite care sunt categoriile de date care vor fi 

relevante pentru a se putea formula concluzii; altfel spus, datele trebuie să fie elementele 

semnificative, observabile dar a  căror natură şi calitate poate fi extrem de variată. Munca 

evaluatorului  se complică pentru că aceste date sunt mai mult sau  mai puţin accesibile sau  

pertinente  şi apare aici problema obiectivitate în a decide care dintre sunt relevante şi cum 

se pot obţine.  

Cercetările în domeniu susţin importanţa obiectivităţii ca element de ordin 

metodologic în procesul evaluativ.2 Ţinând cont de tipul de analiză care trebui întreprins şi 

de natura datelor pe care le poate obţine, evaluatorul trebuie să decidă alegerea unei anume 

metode de  analiză a datelor. Prin această metodă se pot valorifica datele disponibile 

pentru se obţine informaţii semnificative în procesul de evaluare. 

Trebuie avute în vedere calitatea şi modul cum vor fi  formulate concluziile unui 

studiu evaluativ pentru a asigura asigura  credibilitatea procesului întreprins: 

� Demersul evaluativ permite formularea unor concluzii credibile.Întregul 

demers de analiză  de la culegere de date până la formularea de concluzii trebui să fie 

                                                 
2 Campbell, D.T. et J.C. Stanley, Experimental and Quasi-experimental Designs for Research, Chicago : 
Rand-McNally, 1963. 
Rossi, P.H. et H.E. Freeman, Evaluation : A Systematic Approach (2e édition), Thousand Oaks : Sage 
Publications, 1989 



 8 

obiectiv şi credibil şi aceste calităţi ale studiului trebuie avute în vedere la alegerea 

strategiei de lucru şi, nu în ultimul rând la formularea şi prezentarea concluziilor. 

� Concluziile formulate sunt obiective şi ipotezele de lucru bine precizate.  

 Obiectivitatea evaluării este extrem de importantă. De multe ori concluziile sunt 

contestate de administratorul programului, unii parteneri sau de reprezentanţi ai unor 

organisme centrale. O evaluare obiectivă dă posibilitatea tuturor celor interesaţi să afle 

care au fost elementele care au stat la baza anumitor concluzii şi care au fost ipotezele de 

lucru. De asemenea, o evaluare este considerată obiectivă dacă datele şi concluziile sale 

pot fi verificate şi confirmate şi de  alti evaluatori, astfel încât să fie evident că concluziile 

formulate decurg din informaţiile care au fost prelucrate prin strategia evaluativă. Dacă 

ipoteza de lucru este clară şi elementele care stau la baza unei anume judecăţi profesionale 

sunt explicite, atunci  în mod evident, concluziile vor fi aceleaşi. 

� Concluziile sunt pertinente, compatibile cu contextul decizional şi cu 

strictă referire la problema în studiu. 

Pe parcursul analizei evaluative este posibil ca evaluatorul să piardă din vedere 

anumite aspecte de bază ale cercetării. În aceste condiţii beneficiarul va accepta cu 

dificultate concluziile studiului  care nu vor putea face referire la toate problemele de 

evaluat. Această situaţie poate fi generată de o strategie de lucru insuficient stăpânită şi 

care conduce cu dificultate la informaţii valide sau de faptul că evaluatorul  se 

concentrează numai pe o parte a problemelor în studiu şi nu acordă egală atenţie tuturor 

întrebărilor evaluative. Dacă ipoteza de lucru este formulată cu claritate şi demersul de 

analiză este bine precizat atunci se cristalizează concluziile pentru fiecare problemă în 

discuţie. 

� Calitatea concluziilor este influenţată de calitatea şi natura informaţiilor şi 

de factorii contextuali în care acestea au fost obţinute. 

În practică se întâlnesc două categorii de dificultăţi: nu se pot formula totdeauna 

concluzii definitive şi informaţiile relevante pentru formularea unor concluzii nu sunt 

suficiente. Alegerea strategiei e lucru trebuie să ţină cont  de factorii contextuali căci 

evaluatorul are la dispoziţie mai multe opţiuni, fiecare dintre ele operând cu date şi 

informaţii diferite calitativ.  Unul dintre factorii contextuali de care trebuie ţinut este un 

anume grad de incertitudine legat de program, rezultate scontate, efecte previzibile, costuri 

şi nu în ultimul rând, posibilitatea contestării concluziilor la un nivel care să le facă 

inutilizabile. 

� Concluziile sunt consecinţa unei analize exhaustive asupra unor intrebări 

evaluative pertinente. 
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Exhaustivitatea sau absenţa ei este un factor care ridică probleme în orice evaluare 

şi este legată de pertinenţa informaţiilor. Aceasta se datorează faptului că, de cele mai 

multe ori există tendinţa de  a da răspunsuri obiective şi pertinente la o parte dintre 

întrebări şi a neglija altele. Este important ca evaluatorul să se pună de acord cu „clientul” 

asupra tuturor chestiunilor care vor fi analizate. Dacă evaluatorul consideră că sarcina sa 

este de a furniza informaţii complementare pertinente asupra programului aşa încât să 

rezulte o metodă de a  reduce incertitudinile legate de reuşita acestuia şi nu de a produce 

dovezi privind eficacitatea acestuia, atunci  va avea de ales între rigoareşi pertinenţă în 

demersul pe care îl va întreprinde. O bună alegere în ceea ce priveşte strategia de lucru va 

avea ca rezultat formularea unor concluzii utile, chiar dacă cu un anume grad de rezervă. 

� Distincţia clară între constatări şi recomandări. 

În cursul analizei, evaluatorul este chemat să ofere sfaturi clientului său sub forma 

unor recomandări. Acestea trebuie să fie distincte de constatările pe care evaluatorul le va 

face în studiul său. Constatările rezultă din informaţiile analizate, iar recomandările provin 

din raportarea constatărilor la alte surse de informaţii şi stau la baza concluziilor care vor fi 

formulate. 

În general, literatura de specialitate3 face distincţie între strategii de evaluare şi 

studiu evaluativ. 

O strategie de evaluare produce argumente pentru o singură întrebare evaluativă, 

spre deosebire de un studiu evaluativ care conduce la multiple concluzii. Este nevoie deci 

de a alege mai multe strategii de evaluare  pentru a formula concluzii credibile. Este de 

preferat recurgerea la multiple strategii de evaluare şi, de asemenea, de a analiza din 

diverse perspective, utilizând diverse surse,  un anume aspect pentru a putea formula mai 

multe puncte de vedere.  O singură metodă de analiză poate aduce prejudicii în ceea ce 

priveşte validitatea, fiabilitatea rezultatelor, altfel spus, pot apărea probleme de validitate 

internă. Soluţia este de a utiliza strategii complementare, metode implicite care utilizează 

analize de context şi strategii fiabile, quasi-experimentale care însă pot mări   gradul de 

credibilitate a rezultatelor analizei evaluative. 

 

 

 

                                                 

3 Jorjani, Hamid, «The Holistic Perspective in the Evaluation of Public Programs : A Conceptual 
Framework», Canadian Journal of Program Evaluation, Vol. 9, No 2, octobre-novembre 1994, p. 71- 92. 
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Etape generale în elaborarea unei strategii de evaluare: 

1. Etapa de pregătire  

− Familiarizare cu profilul programului de evaluat şi documentare; 

− Analiza semnificaţiei programului – modelul logic; 

− Formularea şi analiza opţiunilor pentru analiza evaluativă  - 

formularea întrebărilor evaluative, a opţiunii pentru modelului 

evaluativ şi a strategiilor de evaluare – obiective, metode, costuri; 

2. Evaluarea propriu-zisă 

− Strategii  evaluative pentru formularea răspunsurilor fiecare dintre 

intrebările întrebările evaluative formulate; 

Concluzii 

Recomandări  

 

Criterii  de evaluare a curriculumului 4 

Criteriul 1 - Pertinenţa programului 

Criteriul de pertinenţă permite stabilirea legăturii între obiectivele urmărite prin 

program şi nevoile educative şi socio-economice care vor fi satisfăcute, altfel spus, 

aşteptările şi nevoile societăţii, ciclului următor de formare, piaţa muncii, elevi şi părinţi. 

Din considerente practice, se va analiza în ansamblu legătura dintre program (obiective, 

standarde, conţinut) şi nevoi din perspectiva în care acestea influenţează reuşita pe piaţa 

muncii sau în ciclul următor de formare. În cazul programelor pentru învăţământ 

obligatoriu pertinenţa curriculumului este sub semnul autorităţii ministeriale şi analiza 

noastră nu face decât să supună atenţiei acestui organism  recomandări susceptibile de a 

conduce la revizuirea documentului pentru a mări gradul de pertinenţă a acestuia. 

1. Obiectivele şi standardele sunt în acord cu finalităţile ciclului  şi cu nivelul 

de competenţă cerut la intrarea în următorul  ciclu de învăţământ si pe piaţa 

muncii 

Întrebări evaluative 

• Cum măsoară şcolile nevoile şi aşteptările? Care sunt relaţiile şcolilor cu angajatorii 

sau cu liceeele? 

• Care este procentul de admitere în următorul ciclu de învăţământ? Este comparabil 

acest procent cu cel obţinut prin aplicarea vechiului curriculum? 

                                                 
4 Commision devaluation de lenseignement collegial  Quebec, 1994 
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• Care este aportul şcolii la ameliorarea curriculumului ţinând cont de rezultatele la 

examenele de certificare? 

• În forma actuală, răspunde curriculumul la nevoile pieţei muncii sau ciclului 

următor de şcolarizare? Preconizează şcolile să propună modificări la actualul 

curriculum? 

• Care este punctul de vedere al şcolii faţă de obiectivele, conţinuturile şi standardele 

din curriculum ?  

2. Obiectivele, standardele şi conţinutul programelor răspunde nevoilor sociale 

Întrebări evaluative 

• Au propus şcolile eventuale modificări ale acestui document? 

• În elaborarea propiilor proiecte educative sunt preocupate şcolile de dezvoltarea 

competenţelor/ obiectivelor generale ( spirit critic, capacitate de comunicare, etc.)? 

• Care a fost aportul şcolii în elaborarea curriculumului?  

 

3. Obiectivele, standardele şi conţinutul programelor răspunde aşteptărilor 

elevilor  

Întrebări evaluative 

• Ce măsuri au întreprins şcolile pentru a cunoaşte aşteptările elevilor? 

• Care au fost modificările propuse de şcoală pentru a răspunde acestor aşteptări? 

• Care au fost măsurile întreprinse de şcoală pentru a răspunde nevoilor grupurilor 

defavorizate? 

• Obiectivele, standardele, conţinuturile răspund aşteptărilor elevilor? Care sunt 

argumentele care susţin această opinie?  

Criteriul 2 - Coerenţa programului 

       Un curriculum este un program de formare care necesită coerenţă între componentele 

sale. Un program de calitate trebuie să conţină obiective clare, cu activităţi de învăţare bine 

alese, articulate între ele şi adecvate obiectivului pe care îl descriu. 

1. Obiectivele programului descriu cu claritate competenţele ce se doresc 

formate; Standardele stabilesc nivelul sau gradul în care aceste competenţe 

vor fi însuşite; 

Întrebări evaluative   

� Obiectivele şi standardele din curriculum sunt suficient de clare şi de explicite 

pentru a se evita erorile de interpretare? Cum putem determina acest lucru? 



 12 

2. Curriculum  înţeles ca un ansamblu de activităţi de învăţare este axat pe 

formarea generală dar şi pe specializare prin obiective specifice şi 

conţinuturi  bine definite şi circumscrise obiectivelor generale şi 

standardelor; activităţile de învăţare permit atingerea  obiectivelor generale 

şi standardelor; 

Întrebări evaluative   

� Cum au instituţiile de învăţământ certitudinea că toate obiectivele din curriculum 

au fost vizate prin proiectare didactică? 

� Care sunt mijloacele prin care şcoala  verifică dacă obiectivele specifice şi 

conţinutul fiecărei activităţi de învăţare contribuie la realizarea obiectivelor şi 

standardelor prevăzute în curriculum? 

� Cum apreciază şcoala gradul de adecvare al demersului didactic proiectat şi 

întreprins  pentru realizarea, pe de-o parte a  obiectivelor şi standardelor care vizează 

formarea generală şi pe de altă parte, a obiectivelor şi standardelor disciplinare ?  

 

3. Activităţile de învăţare sunt într-o succesiune logică şi asigură aprofundarea 

şi sinteza elemetelor de conţinut; 

Întrebări evaluative   

� În ce măsură activităţile de învăţare sunt ordonate şi articulate progresiv în funcţie 

de obiectivele programei? Sunt unele  dintre ele dificile de însuşit de către elevi? 

� În ce măsură asigură activităţile o acoperire echilibrată a obiectivelor,  dar şi o 

bună însuşire a conţinuturilor prevăzute în programă? Sunt posibile ameliorări? 

4. Cerinţele specifice activităţilor de învăţare ( activităţi dirijate, activităţi 

individuale, activităţi de laborator, atc.) sunt clare şi realiste; aceste exigenţe 

sunt reflectate fidel în proiectarea didactică şi în cea calendaristică? 

Întrebări evaluative   

� Este posibil de stabilit în mod realist care este efortul normal, firesc pe care 

trebuie să-l facă un elev pentru a răspunde exigenţelor cerute de activităţile de 

învăţare? 

� Cum se traduc în activitatea didactică aceste cerinţe? Sunt şcolile de acord cu 

această situaţie? Doresc şcolile să schimbe această situaţie? 

 

Criteriul 3 - Valoarea metodelor pedagogice  

Metodele pedagogice constituie ansamblul modalităţilor  de învăţare prin care sunt 

realizate obiectivele programei şcolare. 
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Se disting două tipuri de decizii în ceea ce  priveşte alegerea metodelor pedagogice: 

alegerea tipurilor de activităţi care corespund cel mai bine obiectivelor vizate şi decizii care 

ţin de alegerea celor mai adecvate metode pedagogice în realizarea activităţilor de învăţare. 

Alegerea unor metode pedagogice adecvate şi adaptate  obiectivelor  şi activităţilor de 

învăţare  cât şi populaţiei şcolare constituie un element important privind calitatea 

programei şcolare.  

1. Metodele pedagogice sunt adaptate obiectivelor şi activităţilor de învăţare 

ale  programei, ţin cont de caracteristicile elevilor în aşa măsură încât să le 

permită însuşirea obiectivelor la nivelul standardelor stabilite; 

Întrebări  evaluative   

� Cum se face alegerea metodelor pedagogice  adecvate pentru realizarea a  

fiecare dintre activităţile de învăţare? Iau profesorii aceleaşi decizii pedagogice? 

� Cum evaluează şcoala rezultatul aplicării metodelor pedagogice……Şcoala 

consideră necesară schimbări? 

� Programa şcolară oferă orientări pentru profesori în ceea ce priveşte metodele 

pedagogice? 

2. Profesorii răspund nevoilor manifestate de  elevi în procesul de învăţare 

 Întrebări  evaluative   

� Care sunt modalităţile prin care şcoala se  asigură că profesorii răspund 

manifestate de elevi  în procesul de învăţare? Şcoala are în vedere programe de 

formare pentru a ajuta cadrele didactice să răspundă adecvat nevoilor elevilor? 

  

Criteriul 4 - Adecvare la resursele umane, materiale şi financiare 

Calitatea programelor educative depinde, în mod esenţial,  de resursele umane, materiale şi 

financiare implicate în realizarea programului. Fără profesori competenţi şi motivaţi, fără 

personal care să poată  oferi sprijin calificat elevilor, fără resurse materiale adecvate şi de 

bună calitate nu este posibil să se realizeze un învăţământ de calitate   

1. Numărul şi calitatea profesională a profesorilor sunt suficiente? Au  aceşti 

competenţe suficient de diversificate pentru a putea  proiecta şi realiza 

obiectivele şi activităţile de învăţare 

Întrebări evaluative 

� În ce măsură numărul, calitatea şi competenţele profesorilor permit realizarea 

obiectivelor programei? 

� În ce mod pot fi mărite competenţele profesionale ale cadrelor didactice şi care 

este modalitatea de a  gestiona eficient resursele financiare? 
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2. Personalul auxiliar este în număr suficient şi are calificarea necesară pentru 

a răspunde nevoilor programului 

Întrebări evaluative 

� Personalul  auxiliar ( bibliotecari, laboranţi, informaticieni) este suficient, 

disponibil şi bine calificat în raport cu nevoile programului? 

3. Motivaţia şi competenţa profesorilor şi a celorlalte categorii profesionale 

implicate  sunt dezvoltate prin programe de formare şi evaluare  

Întrebări evaluative 

� Care este natura măsurilor evaluative şi de perfecţionare care sunt deja în 

derulare? Care sunt limitele acestor programe de formare pentru personalul implicat 

şi pentru program? 

� Care este gradul de angajare a profesorilor în alte activităţi decât cele didactice ( 

activităţi de formare, cercetare pedagogică, activităţi instituţionale, etc.)? în ce 

măsură şcolile încurajează angajarea cadrelor didactice în astfel de activităţi? 

� Care sunt relaţiile profesionale  pe care personalul auxiliar  le are cu cadrele 

didactice? Cum  încurajează şcoala dezvoltarea acestor relaţii ? 

� Au fost luate măsuri care valorizează calitativ învăţământul şi cadrele didactice? 

Se intenţionează noi măsuri pentru a stimula  motivaţia şi competenţele 

profesionale? 

4. Resursele materiale, echipamentele şi alte resurse sunt adecvate calitativ, 

cantitativ şi funcţional 

Întrebări evaluative 

� Care este starea fizică a diverselor resurse materiale  alocate pentru 

implementarea  curriculumului ( spaţii de învăţământ, laboratoare, echipamente 

tehnice, informatice, bibliotecă, etc.) din punct de vedere cantitativ şi calitativ, al 

accesibilităţii, uzurii fizice şi moral? 

� Care sunt priorităţile de dezvoltare  la acest capitol? 

5. Resursele financiare sunt suficiente  pentru a asigura funcţionarea 

programului/reforma educaţională 

Întrebări evaluative 

� În ce măsură resursele financiare disponibile permit sau asigură buna 

funcţionare a programului educaţional? Aceste resurse asigură satisfacerea 

cerinţelor de bază pentru  implementarea programului?  

Criteriul 5 - Eficienţa programului 
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 Criteriul de eficacitate relevă gradul de realizare a obiectivelor programului. Prin acest 

criteriu se măsoară  dacă programul are rezultatele aşteptate  în timpul estimat, altfel spus 

dacă elevii care parcurg acest curriculum dobândesc competenţele aşteptate la finalul ciclului 

de şcolarizare. 

1. Formele de evaluare, selecţie şi admitere a  unor efective de elevi capabile 

să răspundă cerinţelor programului 

Întrebări evaluative 

� Care sunt modalităţile prin care şcoala recrutează sau selectează elevii? În ce 

constă evaluarea potenţialului lor de reuşită? 

� Care sunt preocupările şcolii pentru primirea şi integrarea noilor elevi? Are 

şcoala preocupări particulare în această direcţie? Sunt în atenţia şcolii elevii care au 

dificultăţi de adaptare? În ce  programe au fost atraşi aceşti elevi? 

� Care este relaţia între politica şcolii de recrutare, selecţie şi integrare a elevilor 

şi reuşita programului educaţional?  Se intenţionează schimbări în această direcţie? 

2. Tehnicile şi instrumentele de evaluare  utilizate permit evaluarea 

obiectivelor curriculare. 

Întrebări evaluative 

� Tehnicile şi instrumentele de evaluare sunt adecvate pentru măsurarea  gradul 

de realizare a obiectivelor? Sunt ele elaborate profesionist? 

� Sunt instrumentele de evaluare valide (măsoară rezultate ale învăţării produse 

de profesori diferiţi la aceeaşi disciplină)? 

� Consideră şcoala că actualul model evaluativ este adecvat? Se preconizează 

schimbări în acest domeniu? 

3. Nivelul reuşitei şcolare este satisfăcător şi comparabil cu cel obţinut prin 

aplicarea altor programe curriculare? 

Întrebări evaluative 

� Care este evoluţia indicelui de reuşită a implementării curriculumului în special, 

în ceea ce priveşte rezultatele primei promoţii? Sunt aceste rezultate semnificative 

şi acceptabile în raport cu rezultatele obţinute prin alte programe curriculare? 

� Care sunt măsurile pe care şcoala le-a întreprins pentru a ameliora rezultatele  

aplicării curriculumului? Care a fost impactul aplicării acestor măsuri? Se 

intenţionează aplicarea şi a altor măsuri? 

 

4. Într-o  proporţie acceptabilă elevii parcurg curriculum într-un timp 

rezonabil, ţinând cont de diferenţele individuale şi specificul curriculumului 
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Întrebări evaluative 

� Dacă se au în vedere ritmurile individuale şi specificul curriculumului, care este 

procentul celor care au absolvit în termenul normal, studiind după acest program?  

Sunt comparabile aceste rezultate cu altele similare? Care sunt evaluările făcute de  

şcoală în aceste condiţii? 

5. Absolvenţii au nivelul de competenţă care este prevăzut prin standardele 

curriculare 

Întrebări evaluative 

� În ce măsură absolvenţii dobândesc efectiv competenţele  şi standardele 

curriculare? Cum acţionează şcoala pentru a fi sigură că elevii au dobândit 

competenţele aşteptate ? 

� În ce măsură evaluările administrate de şcoală pot să certifice că elevii vor, la 

terminarea ciclului de studiu, vor performa competenţele aşteptate? 

� Şcoala ar instrumente prin care să poată  certifica că evaluările sumative pe care 

le administrează sunt echivalente cu cele întreprinse în alte instituţii şcoalre ? 

Criteriul 6 - Calitatea managementului  programului 

 Fără un management de calitate care să concentreze atenţia şi competenţa tuturor 

celor implicaţi la realizarea programului educaţional este greu  de acceptat că acesta se va 

înfăptui la un nivel calitativ acceptabil. Conceperea, planificarea, realizarea şi evaluarea  

tuturor demersurilor pe care şcoala le întreprinde fac parte din ansamblul integrat de măsuri 

şi activităţi care vizează atingerea obiectivelor educaţionale şi a standardelor curricilare 

Particularizând aceste criterii la nivelul  elementelor componente ale curriculumului 

se pot formula întrebări evaluative pentru fiecare dintre aceste elemente pentru a putea 

derula demersul evaluativ la  nivelul analizei calitative (cap. II).  
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Capitolul 2 

 

Evaluarea programelor şcolare de matematică – ciclul primar  

 

Finalităţile propuse prin curriculum disciplinei sunt deduse din consecinţele unui proces 

de învăţare cognitivă. Acest tip de învăţare dezvoltă procesul de asimilare conceptuală la 

nivelul disciplinei creând comportamente specifice care sunt descrise prin competenţe, 

obiective de referinţă. 

În aceste condiţii, capacităţile sunt ţinte educaţionale care orientează  şi articulează 

procesului de învăţămînt la disciplina Matematică cu realizarea idealului pedagogic actual, 

„formarea personalităţii creatoare şi independente, adaptabile la condiţiile de schimbare 

inovatoare accelerată ale societăţii postindustriale”5. 

Aceste competenţe pot fi sintetizate printr-o clasificare6 care pune în evidenţă 

domeniile şi implicit, nivelele de dezvoltare a competenţelor vizate: nivel perceptiv, 

operaţional, comunicaţional şi afectiv. 

 

Criterii şi întrebări evaluative  în evaluarea Obiectivelor cadru  

1. Reprezentativitatea, legitimitatea obiectivelor cadru în relaţie cu domeniul de 

referinţă 

• Obiectivele cadru reflectă adecvat specificul domeniului ştiinţific, tehnologic, 

cultural, etc. care fundamentează disciplina, şcolară? 

• Obiectivele cadru sunt consonante cu obiectivele ariei curricular, obiectivele 

ciclului de învăţământ, obiectivele profilului de formare? 

2. Extensiunea obiectivelor cadru 

� Sunt necesare dezvoltări, completări cu noi tipuri de obiective cadru? 

� Sunt necesare restrângeri ale obiectivelor cadru? 

3. Gradul de acoperire al principalelor categorii de obiective 
 

� Domeniul cognitiv - cunoştinţe, deprinderi, capacităţi intelectuale 

�  Domeniul afectiv - interese, atitudini, valori, sentimente 

�  Domeniul psihomotor - comportamente psihomotorii. 

                                                 
5 Cadru conceptual 
6 Aurelia Raileanu   Finalităţi la disciplinele şcolare din aria curriculară “Matematică şi Ştiinţe 
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4. Fezabilitatea obiectivelor cadru 

� Obiectivele sunt realizabile în relaţie cu potenţialul de învăţare al elevilor din 

învăţământul primar şi gimnazial? 

5. Continuităţi, discontinuităţi între obiectivele cadru ale învăţământului primar şi ale 

învăţământului gimnazial 

� Conservarea unor obiective cadru, apariţia altora, ponderea; 

La nivelul proiectării curriculumului, obiectivele cadru reflectă adecvat specificul 

disciplinei şi ceea ce este important, ele descriu în mod adecvat finalităţile pe termen mediu 

şi lung, din punct de vedere comportamental şi asigură unitatea conceptuală a studiului 

matematicii în învăţământul obligatoriu.  

Relaţionând aceste aspecte cu dominantele curriculumului disciplinei şi cu obiectivele 

cadru, constatăm  consonanţa şi reprezentativitatea acestora din urmă. Capacitatea de a 

utiliza şi contextualiza informaţia de ordin ştiinţific generează deschideri către domenii ale 

matematicii şi constituie sensul major al modificării  curriculum-ului la această disciplină: 

cunoştinţele pe care elevii şi le însuşesc rămân, în general, aceleaşi dar accentul se mută de 

la predarea de informaţii la formarea capacităţii de a dezvolta activităţi de 

explorare/investigare la nivelul noţiunilor de bază şi este pusă în valoare deprinderea de a 

comunica rezultatele propriilor acţiuni rezolutive. 

Din analiza obiectivele cadru nu putem aprecia gradul de acoperire a categoriilor de 

obiective cognitive, afective şi psihomotorii. Unele dintre  obiective au ca obiect 

cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, a terminologiei, a procedurilor în relaţie 

cu dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme. Nici unul 

dintre obiective nu urmăreşte dezvoltarea capacităţii de comunicare, aceasta fiind unul 

dintre obiectivele generale trans-disciplinare.  

Comportamentele care sunt considerate ca semnificative şi  relevante pentru domeniul 

cognitiv, în relaţie cu potenţialul de învăţare al elevilor cărora li se adresează şi realizabile 

prin atingerea unor obiective de referinţă adecvate nivelului lor de vârstă nu evidenţiază 

achiziţiile în domeniul cognitiv sau operator, comportamente sau atitudini. Având în vedere 

natura obiectivelor cadru nici nu se poate cere acest lucru. Unele dintre cele 12 obiective 

cadru se referă la competenţe operaţionale de tip recunoaştere şi utilizare, colectare, 

prelucrare, reprezentare şi interpretare de date, dar accentuează mai puţin competenţe 

rezolutive de tip explorativ-investigativ  (numai două dintre obiective). 

În mod natural apare întrebarea în legătură cu modul în care personalizează 

obiectivele de referinţă aceste domenii pentru a acoperi toată gama de obiective. Vom 
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răspunde la această întrebare în secţiunea consacrată analizei obiectivelor de referinţă şi 

activităţilor de învăţare. 

La nivelul disciplinei, demersul de învăţare este susţinut prin dezvoltarea interesului 

şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicare a matematicii în contexte variate, acest aspect fiind 

acoperit prin exemple de activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare sunt 

singurele care indică mai concret comportamente psihomotorii semnificative din 

perspectiva disciplinei, dar aceste nu au caracter de obligativitate ceea ce ar impune 

existenţa unor precizări suplimentare în legătură cu statutul acestora.  

Formularea largă şi generoasă a obiectivelor cadru, în acord cu specificul disciplinei 

şi profilul de formare al absolventului de învăţământ obligatoriu face ca analiza fezabilităţii 

acestora să fie evidenţiată prin relaţionarea lor cu referinţele, conţinuturile şi standardele. 

Dacă vom privi numai obiectivele cadru desprinse de celelalte componente ale programei, 

putem afla care  sunt conceptele, terminologia şi procedurile de calcul specifice 

matematicii semnificative pentru disciplină, dar şi pentru elev din perspectiva parcurgerii 

etapei obligatorii de şcolarizare, căci sunt numite  efectiv conceptele şi procedurile de 

calcul fundamentale cu care elevul trebuie să iasă din învăţământul obligatoriu.  

Prin modul în care sunt formulate obiectivele cadru şi prin analiza lor în corelaţie cu 

obiectivele de referinţă  se concretizează intenţia, explicit formulată în Cadrul de referinţă, 

că învăţarea matematicii în şcoală trebuie să conducă la conştientizarea naturii matematicii 

ca o disciplină dinamică, strâns legată de societate prin relevanţa sa în cotidian şi prin rolul 

său în studiul altor discipline.    

Continuitatea între ciclurile de învăţământ este asigurată prin păstrarea dominantelor 

de ordin educaţional şi aceasta transpare în mod evident din modul în care obiectivele sunt 

formulate. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de 

calcul specifice matematicii, dezvoltarea strategiilor rezolutive încă din primii ani de 

şcolaritate conduce la conservarea specificului disciplinei, conferă legitimitatea şi 

reprezentativitate obiectivelor în relaţie cu domeniul ştiinţific care fundamentează 

disciplina. 

Din  tabelul sintetizator  următor avem posibilitatea de a analiza dezvoltării 

obiectivelor cadru pe întreg ciclul învăţământului obligatoriu pentru a putea studia 

continuităţile sau discontinuităţile care caracterizează coerenţa verticală. Comentariile  le 

vom face pentru fiecare obiectiv cadru, urmărit pe toată durata învăţământului obligatoriu.



Obiective cadru 

Clasa I Cl. a II-a Cl.  a III-a Cl. a IV-a Cl.a V-a Cl. a VI-a Cl. a VII-a Cl. aVIII-a Cl. aIX-a 

1. Înţelegerea numărului şi a notaţiei pentru număr 1. Înţelegerea noţiunii de număr 1. Înţelegerea noţiunii 
de număr (natural, 
întreg, raţional, 
iraţional, real) 

1. Înţelegerea noţiunii de număr 

2. Înţelegerea operaţiilor cu numere 
 

2. Înţelegerea 
operaţiilor cu numere 
reale 

2. Înţelegerea operaţiilor cu 
numere 

 3. Înmulţirea şi 
împărţirea 
numerelor 
naturale în 
concentrul 0-
1000 

    

3. Estimarea şi 
verificarea 
rezultatelor 

3. Efectuarea de 
estimări şi 
aproximări 

4. Efectuarea de 
estimări şi 
aproximări (pe 
parcursul 
învăţării nr. 
naturale în 
concentrul 0-
1000000) 

 
 

3. Efectuarea de estimări şi aproximări 

-- 11. Utilizarea 
corectă a unor 
elemente de 
logică 

12. Utilizarea 
corectă a unor 
elemente de 
logică (prin 
exemple simple 
din cotidian) 

4.  
Recunoaşterea şi  
utilizarea unor 
elemente de 
logică 

-- -- -- 

 
 
 
5. 
Recunoaşterea 
şi  utilizarea 
unor elemente 
de logică, a 
unor elemente 
din teoria 

5. Recunoaşterea 
şi utilizarea unor 
elemente din 
teoria mulţimilor 

 
 

4. Recunoaşterea şi  utilizarea unor elemente de logică, a unor elemente 
din teoria mulţimilor 
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5. 
Recunoaşterea 
şi folosirea 
şirurilor, 
funcţiilor, 
formulelor 

4. Recunoaşterea şi utilizarea 
regulilor, relaţiilor, şirurilor, 
funcţiilor 

mulţimilor, 
relaţiilor, 
funcţiilor 

6. Recunoaşterea şi utilizarea unor relaţii, şiruri, funcţii 

Clasa I Cl. a II-a Cl.  a III-a Cl.  a IV-a Cl. a V-a Cl. VI-a Cl. a VII-a Cl. a VIII-a Cl. aIX-a 

6. Recunoaşterea figurilor geometrice şi folosirea 
proprietăţilor lor 

8.  Recunoaşterea figurilor şi a corpurilor geometrice 

7. Recunoaşterea localizării în spaţiu şi folosirea 
transformărilor geometrice 

7. 
Recunoaşterea 
figurilor şi 
corpurilor 
geometrice; 
utilizarea 
transformărilor 
în spaţiu 

9. Localizarea în plan şi spaţiu şi utilizarea transformărilor geometrice 

8. Estimarea şi măsurarea cantităţilor -- -- -- -- -- 
9. Estimarea şi măsurarea timpului -- -- -- -- -- 
10. Folosirea banilor -- 

10. Înţelegerea 
conceptelor de 
măsurare şi 
măsură 

-- -- -- -- 

-- -- -- -- 11. Utilizarea unor elemente de geometrie metrică 
 

9. Utilizarea 
unor elemente 
de geometrie 
metrică 

11. Colectarea, 
organizarea, 
reprezentarea şi 
interpretarea 
datelor 

12. .Colectarea, prelucrarea, 
reprezentarea şi interpretarea 
datelor 

4. Rezolvarea 
de situaţii 
problemă, 
organizarea şi 
interpretarea 
datelor 

12. Organizarea datelor şi utilizarea unor elemente de statistică şi probabilităţi 

 

 



� Obiectivul cadru Înţelegerea noţiunii de număr are o dezvoltare corectă pe întreg ciclul de 

învăţământ obligatoriu. Sugerăm eliminarea precizării de la clasa a VII-a referitoare la tipul de 

numere cu care se operează, întrucât mulţimile de numere apar gradat, pe ani de studiu, 

distincţia fiind evidentă prin precizările de conţinut. De fapt, în acest an de studiu se produce 

familiarizarea cu toate aceste mulţimi, structurarea noţională fiind realizată în anii următori. 

Această precizare poate induce ideea că structurarea este o finalitate a clasei a VII-a, fapt 

contrazis de setul de obiective a clasei a VIII-a şi a IX-a. 

� Obiectivul cadru Înţelegerea operaţiilor cu numere are o dezvoltare corectă pe întreg ciclul 

de învăţământ obligatoriu. Aceiaşi observaţie la clasa a VII-a - ori se doreşte ca să apară 

precizări privind felul numerelor la fiecare clasă, ori nu se vor face nu se face nici o precizare 

conţinutistică în corpul obiectivului, variantă care ar fi de preferat pentru a păstra coerenţa şi 

nivelul de generalitate aşteptat. Nu se justifică formularea acestui obiectiv la clasa a III-a unde, 

alături de Înţelegerea operaţiilor cu numere apare şi  obiectivului cadru  Înmulţirea şi 

împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1000, acesta fiind, de fapt,  un conţinut. 

Înţelegerea operaţiilor cu numere include toate operaţiile, fapt evident la clasele următoare 

când se revine la formularea lui OC2 în termenii de generalitate pe care îl găsim la toate clasele 

I-IX. De altfel, obiectivele de referinţă au formulări care dovedesc că sunt generate pentru a 

contribui la înţelegerea operaţiilor cu numere. Propunem eliminarea OC3 Înmulţirea şi 

împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1000  şi preluarea referinţelor la OC2 

Înţelegerea operaţiilor cu numere. De altfel, această formulare a încă unui OC2 este disonantă 

cu corpul obiectivelor şi modifică conceptual ansamblul obiectivelor cadru prin faptul că mută 

accentul de pe competenţe pe conţinut. 

� Obiectivul cadru  Efectuarea de estimări şi aproximări are o dezvoltare corectă pe întreg 

ciclul de învăţământ obligatoriu. Se cuvine a menţiona şi aici prezenţa unor precizări 

conţinutistice – la clasa a III-a – pe care le considerăm ca fiind inutile, căci caseta 

conţinuturilor dă toate informaţiile necesare privind concentrul numeric în care se exersează 

competenţele de estimare şi aproximare.  

� Obiectivul cadru Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică, a unor elemente de 

teoria mulţimilor este prezent de-a lungul întregului învăţământ obligatoriu în diferite variante 

la diferiţi ani de studiu. Astfel, începând din clasa a II-a, se formează competenţe de utilizare a 

unor elemente de logică sunt continuate firesc şi în clasa a III-a (deşi precizarea prin exemple 

simple din cotidian ar fi fost potrivită pentru prima clasă în care se doreşte formarea acestor 

capacităţi!). În   clasa a IV-a obiectivul prevede  recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de 

logică, a unor elemente de teoria mulţimilor, relaţiilor, funcţiilor ceea ce, din punct de vedere 
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taxonomic  ar putea fi perceput ca un regres, clasele II şi III având precizată formarea unor 

competenţe de utilizare iar în clasa a IV-a  de recunoaştere şi utilizare. Cum  apar şi alături de 

elemente de logică şi teoria mulţimilor, relaţii şi funcţii, credem că recunoaşterea este un nivel 

de cunoaştere care vizează aceste din urmă domenii.  

         Din păcate, coerenţa prin continuitate are de suferit datorită faptului că  elementele de 

teoria mulţimilor nu sunt vizate ca finalităţi operaţionale pentru clasele I-III, clasa a IV-a le 

înglobează pe toate în acelaşi obiectiv cadru, clasa a V-a are deja 3 obiective  distincte, iar în 

clasele VI-IX sunt în acelaşi obiectiv cadru. Separare implică specializare iar reunirea într-un 

singur OC atrage după sine o firească  instrumentalizare. În această evoluţie, obiectivul de la 

clasa a IV-a rupe dezvoltarea naturală a atât în ceea ce priveşte OC4 cât şi OC5. 

� Obiectivul cadru Recunoaşterea şi utilizarea unor relaţii, şiruri, funcţii are  dezvoltare pe 

întreg ciclul de învăţământ obligatoriu, cu observaţie  că la  clasa a IV-a este înglobat în corpul 

obiectivului anterior. Se  cuvine a observa prezenţa unor modificări, credem nejustificate,  în 

formularea obiectivului de-a lungul primelor clase primare. Astfel, la clasa I apare formularea 

Recunoaşterea şi folosirea şirurilor, funcţiilor, formulelor, iar la clasa a II-a  Recunoaşterea şi 

utilizarea regulilor, relaţiilor, şirurilor, funcţiilor.  

         Pentru formarea numărului natural la clasa I sunt semnificative competenţe de relaţionare 

biunivocă, relaţiile funcţionale caracterizând numărul.  La fel, operarea cu reguli de asociere 

are relevanţă formativă, referinţele şi activităţile de învăţare certificând acest fapt. La clasa I 

formulele nu au relevanţă dat fiind dezacordul între vârsta copiilor şi gradul de formalizare 

implicat în utilizarea lor. Din analiză rezultă că ar fi fost de aşteptat ca la clasa I să se 

accentueze formarea de competenţe de recunoaştere şi utilizare de reguli, relaţii, şiruri  pentru 

ca la clasa a II să se dezvolte spre recunoaştere şi utilizare de relaţii, şiruri , funcţii, formule iar 

clasa a III-a să consolideze aceste competenţe, urmându-şi apoi dezvoltarea firească până în 

clasa a IX-a. 

� Obiectivul cadru Iniţierea în calcul algebric..se regăseşte într-o formulare mai slabă la 

clasele I-II. Din păcate, acest obiectiv lipseşte de la clasa a III-a  şi continuă la clasa a IV-a şi 

următoarele dar în formularea Iniţierea în calcul algebric; rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii, 

deşi referinţele acestei clase nu fac referire la rezolvare de ecuaţii şi inecuaţii ci la identificare 

de formule şi creare de probleme după astfel de formule.  

        Dorinţa autorului de curriculum este de a familiariza elevii încă de la vârste mici cu 

calculul algebric dar clasele primare păstrează dominanţa aritmetică în rezolvarea ecuaţiilor – 

proba operaţiei şi rezolvare prin metoda mersului invers – utilizarea proprietăţilor relaţiilor de 
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egalitate şi inegalitate fiind cerinţă explicită începând de la clasa a V-a. Greu de explicat este şi 

discontinuitatea în plan operator pe care o generează absenţa acestui obiectiv la clasa a III-a.  

       În clasele următoare obiectivul are dezvoltare corectă. 

� Obiectivul cadru  Recunoaşterea figurilor şi corpurilor geometrice evoluează firesc pe cei 

nouă ani de studiu cu observaţia  că în clasele I-III apare o nuanţare care include folosirea 

proprietăţilor figurilor geometrice, cerinţă care ar fi naturală la gimnaziale, cunoscut fiind că în 

primele clase studiul geometriei accentuează cunoaşterea, familiarizarea  şi descoperirea unor 

proprietăţi simple ale acestora prin observare, măsurare şi comparare. În clasele următoare se 

formează competenţe de studiu sistematic a proprietăţilor figurilor şi corpurilor prin utilizarea 

raţionamentelor deductive şi a capacităţii de argumentare prin demonstrare, măsurarea păstrând 

caracterul intuitiv şi experimental al geometriei. Putem de ci concluziona că obiectivul claselor 

primare este, din punct de vedere formal, mai „tare” decât la clasele gimnaziale. 

� Obiectivul cadru Recunoaşterea localizării în spaţiu şi utilizarea transformărilor 

geometrice păstrează aceeaşi evoluţie ca şi obiectivul anterior. Putem menţiona faptul că la 

clasa a IV-a cele două obiective nu mai apar diferenţiate ca la celelalte clase. Nu apare evidentă 

justificarea acestei decizii. 

� Obiectivul cadru Înţelegerea conceptelor de măsură şi măsurare se formează la clasele 

mici dar lipsesc la clasa a IV-a deşi se operează cu unităţi de arie. Referinţele sunt atribuite 

obiectivului cadru Recunoaşterea figurilor şi corpurilor geometrice şi utilizarea 

transformărilor în spaţiu. Se operează de fapt în plan, accentul dat prin referinţe încadrează 

capacităţile vizate în exemplificări ale aceluiaşi concept de măsurare şi măsură. Propunem deci  

trecerea acestor obiective de referinţă la obiectivul  cadru  Înţelegerea conceptelor de măsură şi 

măsurare pe care îl determină din punct de vedere conceptual. 

� Obiectivul cadru Utilizarea unor elemente de geometrie metrică  dezvoltă competenţe de 

măsurare şi calcul de distanţe şi unghiuri în plan şi în spaţiu. Aceste competenţe se dezvoltă pe 

toată durata învăţământului gimnazial.  

� Obiectivul cadru Organizarea datelor…este semnificativ din perspectiva obiectivelor 

generale prin faptul că formează competenţe rezolutive. Acest fapt este explicit, prin formulare, 

numai la clasa a V-a. În clasa I este aşteptată ca finalitate capacitatea de colectare, organizare, 

reprezentare şi interpretare a datelor, la clasa a II-a organizarea datelor devine competenţă 

implicită deşi de abia din această clasă se poate exersa capacitatea de organizare a datelor în 

situaţii-problemă semnificative şi variate. Este greu de explicat de ce lipseşte din corpul 

obiectivului acest nivel operaţional, pentru că el este cerut prin referinţe! La clasa a V-a  

obiectivul cadru se dezvoltă şi centrează organizarea şi interpretarea datelor în contextul 
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rezolvării de situaţii problemă, care implicit solicită prelucrare şi reprezentare de informaţii în 

contexte variate de prezentare. În clasele următoare, organizarea datelor se face şi prin 

includerea, în mod natural, a  unor elemente de statistică şi probabilităţi. 

 

Concluzii şi recomandări 

• Curriculum, prin obiectivele generale şi cadru pe care le formulează promovează 

schimbări legitime şi dezirabile care descriu o nouă paradigmă curriculară anunţată 

prin documentele de politică educaţională 

• Obiectivele cadru descriu corect, în termeni instrumentali şi comportamentali, 

rezultatele aşteptate ale învăţării; 

• Obiectivele de ordin comportamental care vizează formarea de atitudini sunt 

prevăzute numai la nivelul obiectivelor generale şi nu au descrieri explicite la 

nivelul obiectivelor de referinţă ceea ce face ca sub aspect evaluativ să fie implicit 

modul în care se apreciază dobândirea acestor competenţe; 

• Se recomandă o  revizuire a modului de formulare  a unora dintre obiectivele cadru 

care să accentueze coerenţa dezvoltării curriculare la acest nivel al curriculumului 

şcolar pe întreg traseul învăţământului obligatoriu.  

Analiza evaluativă  se va extinde pentru întreg ciclul de învăţământ obligatoriu. 
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Criterii şi întrebări evaluative  în evaluarea Obiectivelor de referinţă  

1. Relevanţa obiectivelor de referinţă în relaţia cu obiectivele cadru 

� Obiectivele sunt reprezentative, esenţiale faţă de obiectivele cadru; sunt omisiuni sau 

încadrări ilegitime? 

2. Valoarea şi poziţionarea obiectivelor 

� Fiecare obiectiv are o valoare de sine stătătoare, este important şi se află la un nivel 

adecvat vârstei. Sunt necesare redistribuiri în succesiunea claselor? 

3. Creşterea progresivă a obiectivelor de referinţă în succesiunea anilor de studiu în perimetrul 

aceluiaşi obiectiv cadru 

� Dezvoltări calitative, creşterea gradului de complexitate de la un an la altul; 

continuităţi? 

� Creşteri cantitative; multiplicarea obiectivelor; discontinuităţi? 

4. Variabilitatea obiectivelor 

� Obiectivele acoperă un spectru variat de achiziţii şcolare ? 

5. Raportul obiective informative – formative 

� Care este ponderea celor două categorii; gradul de reprezentare al categoriilor de 

obiective vizând capacităţi de ordin superior – aplicaţii, rezolvări de probleme, gândire 

critică, capacităţi creative? 

6. Specificarea obiectivelor în relaţia cu diferenţele individuale 

� Sunt prevăzute obiective, sarcini de învăţare diferenţiate în învăţare?  

7. Calitatea definirii obiectivelor 

� Obiectivele sunt formulate în termeni concreţi, specifici,  lipsiţi de ambiguitate? 

� Toate sau numai o parte din obiective sunt formulate astfel? 

8. Sistematica obiectivelor 

� Obiectivele se articulează coerent la nivelul fiecărei clase – pe orizontală? 

� Obiectivele se articulează coerent în succesiunea claselor – pe verticală? 

9. Volumul obiectivelor 

� Numărul obiectivelor stabilit pe fiecare clasă este raţional, accesibil elevilor.? Există o 

supraabundenţă a obiectivelor? 

Obiectivele de referinţă din programa de Matematică formulează rezultatele  aşteptate ale 

învăţării pe care elevii trebuie să le dobândească, pe parcursul fiecărui an de studiu, prin exersare 

pe conţinuturile matematice prevăzute în programa fiecărei clase. 
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Ele se consideră formate la finalul unui an, şi se doresc semnificative pentru conţinuturile pe 

care au fost  prelucrate, relevante pentru obiectivul cadru din care sunt rafinate  şi reprezentative 

prin natura calitativă a achiziţiilor de ordin cognitiv, operaţional şi atitudinal.  

Evoluţia lor este concretizată prin modul de formulare diferit de la un an la altul şi prin 

apariţia unor noi referinţe. Aceasta  relevă dezvoltarea pe care o capătă prin prelucrarea pe noi 

conţinuturi în anul următor.  Ponderea lor în interiorul fiecărui obiectiv cadru, modul de formulare, 

articularea şi relaţionarea referinţelor de la toate obiectivele cadru ale disciplinei la nivelul fiecărui 

an de studiu dă gradul de acoperire comportamentală şi atitudinală element semnificativ în raport 

cu disciplina şi vârsta elevilor.  

Pentru a avea o imagine cuprinzătoare în ceea ce priveşte sistemica referinţelor pentru 

întregul ciclu dar şi pentru fiecare clasă în parte, am analizat obiectivele de referinţă din două 

perspective: 

• Analiza  evoluţiei obiectivelor de referinţă asociate fiecărui obiectiv cadru pe întreg 

ciclul de învăţământ obligatoriu prin care se susţine o analiză pe verticală, relevantă 

pentru evoluţia calitativă prin dezvoltare a obiectivelor de referinţă;  

• Analiza  obiectivelor de referinţă din fiecare an de studiu – analiză pe orizontală 

relevantă pentru evoluţia cantitativă prin acoperire a celor douăsprezece categorii de 

obiective cadru, atât în interiorul unui obiectiv cadru, cât şi în ceea ce priveşte 

susţinerea şi echilibrul între referinţe din obiective cadru diferite, la o aceeaşi clasă.  

Acest model investigativ ne-a condus la formularea unor concluzii, credem noi semnificative 

pentru acest studiu. 

    Dacă avem în vedere ciclul primar, în care se urmăresc a se dobândi achiziţii fundamentale 

care se dezvoltă apoi pe următorii patru ani se constată că în marea lor majoritate referinţele de la 

fiecare obiectiv cadru suportă o creştere calitativă corectă şi necesară.  

Obiectivele de referinţă se dovedesc esenţiale şi acoperitoare faţă de obiectivul cadru. Sunt 

situaţii când creşterea referinţelor de la un an la altul este evidenţiată prin includerea în corpul ei a 

unor precizări calitative care decurg din conţinuturi noi. 

 Analiza noastră din acest studiu se opreşte numai la clasele ciclului primar. Evoluţia 

calitativă din punct de vedere conceptual este asigurată, pentru ciclul primar, prin lărgirea 

concentrelor în care se efectuează operaţiile în N, prin introducerea lor succesivă, adunare, scădere, 

înmulţire, împărţire, precum şi prin accentuarea şi diversificarea tehnicilor şi algoritmilor de calcul. 

Obiectivele acoperă o arie variată de achiziţii şcolare, de la recunoaştere, identificare, sortare, 

la analiză, argumentare şi construcţie ceea ce presupune parcurgerea unui demers rezolutiv care îl 

apropie pe copil de sensul profund al matematicii.  
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Privind din această perspectivă, se constată că mai mult de jumătate dintre referinţe vizează 

explicit capacităţi de ordin superior, sunt semnificative pentru obiectivul cadru, cresc progresiv în 

succesiunea anilor de studiu în interiorul aceluiaşi obiectiv cadru atât numeric cât mai ales calitativ, 

cu formulări clare şi, în majoritatea cazurilor, cu un grad de generalitate adecvat vârstei elevilor.  

 O situaţie aparte, identificată din analiza anexei 1, este prezenţa unor obiective de referinţă 

formulate identic la două  clase. În aceste cazuri nu reiese explicit diferenţa lor calitativă şi 

învăţătorul/profesorul este pus în situaţia să le individualizeze ori prin contextualizare noţională, 

ori prin specificitatea activităţilor de învăţare. Acestea din urmă sunt însă prezente în programă sub 

forma de exemple. Practica şcolară dovedeşte însă că acest mod de abordare are un mare grad de 

libertate care poate conduce, în absenţa unui antrenament metodologic adecvat, la o insuficientă 

dezvoltare comportamentală şi ridică probleme în evaluare. Din acest motiv, credem că este 

adecvată reformularea obiectivului prin micşorarea gradului de generalitate 

Raportul dintre obiectivele informative şi cele formative este echilibrat. În clasele mici 

ponderea o au referinţele cu valoare formativă şi aceasta este uşor de observat din modul în care 

sunt alese verbele prin care sunt descrise. Gradul de generalitate care în mod natural nu poate fi 

evitat, coroborat cu formulări vagi la rubrica Conţinuturi, poate conduce cu uşurinţă la o încărcare 

nepermisă a programei cu noi conţinuturi sau cu aplicaţii care, în realitate, formează competenţe 

specifice unor clase liceale.  

La clasele a doua şi a treia  se pune accent pe formarea deprinderilor operatorii de bază şi 

referinţele de la 2 susţin adecvat apropierea copilului de conceptele fundamentale cu reveniri la 

acţiuni cu obiecte. Sunt formulate referinţe clare, pertinente din punct de vedere atitudinal şi cu 

precizări explicite către învăţare explorativă. 

Programa oferă exemple în care două obiective de referinţă dintr-un an evoluează calitativ şi 

în anul următor se regăsesc într-un singur obiectiv cu alt grad de complexitate; alteori apar 

obiective noi care se menţin până la finalul ciclului, sau obiective care migrează de la un cadru spre 

altul.  

Tabloul obiectivelor de referinţă care determină fiecare obiectiv cadru permite formularea 

unor judecăţi privind relevanţa obiectivelor de referinţă, variabilitatea, specificitatea,  raportul 

formativ-informativ, calitatea definirii lor într-o sinteză care oferă imaginea asupra întregului 

inventar de referinţe din interiorul fiecărui  obiectiv cadru, în paralel, la toate clasele 

învăţământului obligatoriu.  

Apar însă două categorii de probleme legate de referinţele din aria cunoştinţelor geometrice: 

- Relaţia obiectivului de referinţă cu obiectivul cadru pe care îl determină; 

- Poziţionarea unor referinţe  la nivelul obiectivului cadru; 
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Relaţia şi poziţia referinţelor la nivelul obiectivelor cadru este justificată prin  faptul că acestea 

introduc noţiuni/concepte noi,  dar acţiunile impuse prin conţinuturile referinţei sunt, în majoritatea 

cazurilor, de natură exploratorie şi investigativă. Multe dintre referinţe apar încadrate în obiective 

cadru diferite la acelaşi an de studiu dar şi în ani diferiţi ceea ce face ca să se rupă coerenţe 

dezvoltării prin evoluţie calitativă a unui obiectiv de referinţă.  

       Se constată situaţii în care unele obiective migrează de la un cadru la altul fără a fi evidentă 

argumentarea unei asemenea decizii. Observaţii punctuale se fac la fiecare obiectiv cadru în 

legătură cu toate situaţiile care apar, dar acest aspect slăbeşte coerenţa conceptuală a acestei 

construcţii curriculare. 

În aprecierea evaluativă pe care o facem am evidenţiat în câte un tabel sintetizator modul în 

care evoluează obiectivele de referinţă ale fiecărui obiectiv cadru prin poziţionarea la acelaşi nivel 

(pe aceeaşi linie de tabel) a referinţelor care se dezvoltă prin evoluţie calitativă. Apare astfel 

concludent dacă o referinţă se dezvoltă calitativ, dacă are salturi la nivelul anilor de studiu, dacă are 

o corectă descriere a cadrului prin referinţele care îl susţin. Se poate astfel aprecia gradul de 

adecvare a referinţelor la obiectivul cadru pe care îl determină, reprezentativitatea acestora în 

raport cu obiectivul cadru cât si calitatea, sistemica şi volumul acestora.  

            Modul în care obiectivele de referinţă din primul obiectiv cadru se dezvoltă şi  evoluează pe 

parcursul ciclului primar este evidenţiat în următorul tablou sintetizator. 
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Obiectiv cadru Înţelegerea numărului şi a notaţiei pentru număr 

 

 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

- să numere, să citească, să 
ordoneze numere mai mici 
ca 100; 
 

- să scrie, să citească, să 
compare, să ordoneze 
numere naturale mai mici 
ca 1000; 
 

- să scrie, să citească, să 
compare, să ordoneze 
numere naturale pînă la 1 
000000; 
 

- să spună, să scrie, să 
citească numere naturale, 
utilizînd termenii: unităţi, 
zeci, sute, mii, milioane, 
miliarde; 
- să spună, să scrie, să 
citească, să compare fracţii 
ordinare; 

   - să reprezinte fracţii cu 
ajutorul unor desene; 
 

   - să compare şi să ordoneze 
numere naturale; 
 

- să folosească numere în 
situaţii cotidiene; 

   

- să arate prin exemple că 
numărul elementelor unei 
mulţimi de obiecte nu 
depinde de natura 
obiectelor, de aşezarea lor 
sau de ordinea în care sunt 
numărate; 

- să arate prin exemple că 
numărul elementelor unei 
mulţimi de obiecte nu 
depinde de natura 
obiectelor, de aşezarea lor, 
sau de ordinea în care sunt 
numărate; 

- să arate prin exemple că 
numărul elementelor unei 
mulţimi de obiecte nu 
depinde de notarea 
obiectelor, de aşezarea lor, 
sau de ordinea în care sunt 
numărate; 

- să cunoască legătura dintre 
poziţia unei cifre într-un 
număr natural şi ordinul său 
de mărime; 
 

- să precizeze numărul de 
grupe de cîte 10 după cifra 
zecilor; 
 

- să precizeze numărul de 
grupe de cîte 10 după cifra 
zecilor şi numărul de grupe 
de cîte 100 după cifra 
sutelor; 

- să utilizeze noţiunile de 
ordine şi de clasă; 

- să exemplifice scrierea 
unor numere într-un sistem 
nepoziţional (cifre romane); 

  - să scrie descompunerea în 
baza 10 a unui număr 
natural de mai multe cifre 

 

- să utilizeze corect termeni 
ca “cifra zecilor” şi “cifra 
unităţilor” şi relaţiile dintre 
acestea 

- să utilizeze corect termeni 
ca “cifra zecilor”, “cifra 
unităţilor”, “cifra sutelor” 
etc. şi relaţiile dintre 
acestea. 

- să utilizeze corect termeni 
ca “cifra zecilor”, “cifra 
sutelor”, “cifra unităţilor”, 
“cifra miilor” etc. şi relaţiile 
dintre acestea. 

- să utilizeze terminologia 
aferentă noţiunii de număr 
fracţionar (fracţie, linie de 
fracţie, numărător, numitor, 
fracţie echiunitară, fracţie 
subunitară, fracţie 
supraunitară, fracţii 
echivalente (“egale”); 
 

   - să poziţioneze o fracţie 
subunitară pe axa 
numerelor; 
- să determine fracţii 
echivalente (“egale”) cu o 
fracţie dată; 
- să exprime întregul prin 
fracţii echivalente (“egale”), 
numite fracţii echiunitare; 
- să compare fracţii cu 
întregul şi să identifice 
fracţiile echiunitare, 
supraunitare şi subunitare; 
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Obiectivele care se referă la înţelegerea conceptului de număr se regăsesc pe prima poziţie în 

ciclul primar şi evoluează în gimnaziu. Dacă ne referim la modul de formulare, verbele prin care 

sunt redate traduc în termeni comportamentali creşterea competenţelor. De la să numere, să scrie, 

să citească, să utilizeze  se ajunge la să exemplifice, exprime verbe care sunt urmate de conţinuri 

care pleacă de la numărul natural în clasele I-IV şi ajunge la numărul real la clasa a VIII a. 

Relevanţa acestor deprinderi pentru studiul disciplinei este dată de faptul că obiectivele de 

referinţă de la numeraţie împreună cu cele de la operaţii asigură formarea unui solid şi coerent de 

sistem cunoştinţe şi competenţe operaţionale referitoare la noţiunea de număr real  care susţine o 

creştere progresivă din punct de vedere calitativ şi o îmbogăţire continuă a ariei conceptuale şi 

operatorii.  

Este surprinzător în contextul unui curriculum centrat pe învăţare contextuală, în care savoir-

faire  este concept de bază în dezvoltarea curriculară faptul că utilizarea numerelor în situaţii 

cotidiene este precizată explicit numai la clasa I, fără să mai fie regăsită la nici una dintre clasele 

următoare, pe tot parcursul învăţământului obligatoriu. 

Descompunerea numerelor este o achiziţie semnificativă în înţelegerea şi formarea 

conceptului de număr, dar ea este prevăzută la acest obiectiv cadru numai la clasa a III-a. De 

menţionat că acest  obiectiv de referinţă care vizează formarea deprinderilor de descompunere se 

găseşte pe parcursul ciclului primar sub trei obiective cadru: 

- Clasa a III-a  Înţelegerea numărului şi a notaţiei pentru număr: Să scrie 

descompunerea în baza 10 a unui număr natural de mai multe cifre; 

- Clasa a III-a     Înţelegerea operaţiilor cu numere:  Să descompună numere naturale 

mai mici decât 1000, utilizând oricare dintre operaţiile învăţate sau combinaţii ale lor; 

- Clasa a IV-a    Înţelegerea operaţiilor cu numere:  Să descompună numere naturale 

mai mici decât 1000, utilizând oricare dintre operaţiile învăţate; 

- Clasa I    Recunoaşterea şi folosirea regulilor, relaţiilor, şirurilor, funcţiilor, 

formulelor: Să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 pe 

baza adunării şi scăderii; 

- Clasa a II-a    Recunoaşterea şi folosirea regulilor, relaţiilor, şirurilor, funcţiilor, 

formulelor: Să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 1000 pe 

baza adunării şi scăderii; Să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici 

ca 100 pe baza înmulţirii şi împărţirii; 

- Clasa a III-a    Recunoaşterea şi folosirea regulilor, relaţiilor, şirurilor, funcţiilor, 

formulelor: Să exploreze modalităţi de a descompune numere pe baza adunării, 

scăderii înmulţirii şi împărţirii; 
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Se observă că se doreşte formarea deprinderilor de descompunere, astfel încât contextul, 

concentrul sau operaţia folosită devin situaţii de învăţare în care elevul exersează. Cum 

descompunerea este etapă în  conceptualizarea numărului, credem că ar fi necesară  consecvenţă în 

încadrarea formală a acestui obiectiv de referinţă. Perspectiva piagetiană a formării conceptului de 

număr, îmbinată cu teoria galperiană a învăţării prin acţiune, teorii care gestionează 

psihopedagogic formarea numărului natural, îndreptăţesc prezenţa acestor referinţe la obiectivul 

cadru Înţelegerea numărului şi a notaţiei pentru număr. Acest fapt ar conduce la consecinţe 

benefice în plan proiectiv şi ar face ca descompunerea să fie înţeleasă ca etapă în formarea 

numărului, iar procedeul de descompunere a numerelor în forme variate să consolideze  înţelegerea 

operaţiilor cu numere. Ar apărea evidentă distincţia dintre procesul de formare a numărului şi 

utilizarea descompunerii ca procedeu de lucru. 

Din analiza tabloului referinţelor asociate acestui obiectiv cadru se poate observa că lipsesc 

obiective care urmărească formarea de  deprinderi de poziţionare a numerelor naturale pe axa 

numerelor, acestea sunt precizate explicit numai  pentru fracţii. Ordonarea numerelor are în vedere 

utilizarea de procedee algoritmice de comparare, fără implicarea deprinderilor de măsură şi 

măsurare în ordonarea ca rezultat al  poziţionării pe axă, deşi sunt propuse activităţi de învăţare 

care cer rezolvarea unor sarcini de comparare prin poziţionare. 

Din păcate, absenţa unei referinţe explicite face ca demersul didactic să aibă numai rol de 

familiarizare.  

Se cuvine a menţiona accentul care este pus prin curriculum pe formarea deprinderilor de 

utilizare a terminologiei. 

Obiectiv cadru Înţelegerea operaţiilor cu numere 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Înţelegerea operaţiilor 
cu numere: 

Înţelegerea operaţiilor 
cu numere: 

Înţelegerea operaţiilor cu 
numere 
Înmulţirea şi împărţirea 
numerelor naturale în 
concentrul 0-1000 

Înţelegerea operaţiilor cu 
numere: 

- să adune şi să scadă 
numere mai mici ca 100 
cu ajutorul obiectelor 
sau/şi prin raportare la 
activităţi cotidiene; 
- să efectueze operaţii de 
adunare şi scădere cu 
numere fără trecere peste 
10 
 

- să adune şi să scadă 
numere mai mici ca 1000 
cu ajutorul obiectelor 
sau/şi prin raportare la 
activităţi cotidiene; 
- să efectueze înmulţiri în 
concentrul 0-100 prin 
adunare repetată sau 
utilizînd proprietăţi ale 
înmulţirii; 
- să efectueze împărţiri în 
concentrul 0-100 prin 

- să adune şi să scadă numere 
mai mici ca 1000 000, recurgînd 
la metodele de calcule învăţate; 
- să efectueze înmulţiri în 
concentrul 0 - 1 000, utilizînd 
tabla înmulţirii sau utilizînd 
proprietăţi ale înmulţirii; 
- să efectueze împărţiri exacte în 
concentrul 0 - 1000 prin scădere 
repetată sau prin cuprindere, pe 
baza tablei înmulţirii; 
- să efectueze împărţirea cu rest 

  - să efectueze adunări, 
scăderi, înmulţiri, împărţiri 
cu rest cu numere naturale; 
- să respecte ordinea 
efectuării operaţiilor într-o 
expresie numerică fără sau 
cu paranteze; 
- să efectueze adunări şi 
scăderi a două fracţii cu 
acelaşi numitor; 
* să efectueze adunări şi 
scăderi cu fracţii zecimale 
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scădere repetată sau prin 
cuprindere; 
 

a două numere scrise fiecare cu 
cîte o cifră; 
- să identifice cîtul şi restul şi să 
verifice relaţia: D=| x C + R, 
R<l: 
- să efectueze împărţiri cînd 
împărţitorul are o cifră” 
- să împartă o sumă de mai mulţi 
termeni la un număr de o cifră 
diferit de zero; 

(cu cel mult trei semne 
zecimale). 

    - să utilizeze în calcule: 
proprietăţile adunării 
(comutativitatea, 
asociativitatea, elementul 
neutru în mulţimea 
numerelor naturale (fără 
folosirea acestei 
terminologii);-  - 
proprietăţile înmulţirii 
(comutativitatea, elementul 
neutru, distributivitatea (faţă 
de adunare şi scădere) în 
mulţimea numerelor 
naturale (fără folosirea 
acestei terminologii). 

  - să descompună numere 
naturale mai mici decît 1000, 
utilizînd oricare din operaţiile 
învăţate sau combinaţii ale lor; 
 

- să descompună numere 
naturale, utilizînd oricare 
din operaţiile învăţate 
- să exprime o fracţie ca o 
sumă (diferenţă) de două 
fracţii cu acelaşi numitor; 

- să calculeze mintal un 
şir de adunări şi scăderi 
cu numere de o singură 
cifră 

- să calculeze mintal un 
şir de adunări şi scăderi 
cu numere de o singură 
cifră; 
- să efectueze mintal şi în 
scris în concentrul 0-1000 
adunări şi scăderi cu 
numere de 2 şi 3, cifre 
care nu necesită mai mult 
de o trecere peste ordin; 

-- să calculeze mintal un şir de 
adunări şi scăderi cu numere de 
una sau două cifre;  
- să efectueze mintal şi în scris 
în concentrul 0-1000 000 
adunări şi scăderi cu numere de 
2 şi 3 cifre care nu necesită mai 
mult de o trecere peste ordin 

- să efectueze mental calcule 
bazate pe tabla înmulţirii; 
 

- să rezolve probleme în 
care intervin adunări şi 
scăderi cu numere mai 
mici ca 100; 
 

- să rezolve probleme de 
tipul a±b=x; a±b±c=x în 
concentrul 0-20; 
 

- să rezolve probleme de tipul 
a•b=x, a:b=x în concentrul 0-
1000 000; 
 - să rezolve probleme de tipul 
a±b=x, 
a±b±c=x, în concentrul 0 - 1000 
000; 

- să utilizeze operaţiile şi 
proprietăţile caracteristice la 
rezolvarea problemelor de 
tipul a ± b = x; a ± b ± c = x; 
a • b = x; a : b = x; (b * 0) cu 
numere naturale; 
 

- să utilizeze denumirile 
de “termen”, “sumă”, 
“diferenţă”, “rest” şi 
simbolurile adecvate 

- să cunoască şi să 
utilizeze denumirile: plus 
(+), minus (-), înmulţit 
(*), împărţit (:), sumă, 
total, termenii unei sume, 
diferenţă, rest, descăzut, 
scăzător, produs, factorii 
unui produs, cît, 
deîmpărţit, împărţitor în 
contexte adecvate 

- să cunoască şi să utilizeze 
denumirile: plus (+), minus (-), 
sumă, total, termenii unei sume, 
diferenţă, rest, descăzut, scăzător  
- să cunoască şi să utilizeze 
denumirile: înmulţit (x), împărţit 
(:), produs, factorii unui produs, 
cît, deîmpărţit, împărţitor, rest, 
în contexte adecvate. 

- să utilizeze denumirile: 
plus (+), minus (-}, înmulţit 
(•), împărţit (:), sumă, total, 
termenii unei sume, 
diferenţă, rest, descăzut, 
scăzător, produs, factorii 
unui produs, cît, deîmpărţit, 
împărţitor; 
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Se remarcă accentul pe care autorul de curriculum îl acordă formării deprinderilor de calcul  

prin formularea unui mare număr de referinţe la acest obiectiv cadru. De remarcat este o scădere 

nejustificată a gradului de generalitate în formularea referinţelor din acest obiectiv cadru; 

formularea lor este apropiată de cea a obiectivelor operaţionale. Sunt incluse în corpul referinţei 

precizări clare în ceea ce priveşte conţinuturile vizate. Această observaţie legată de  existenţa la 

clasa a III-a a obiectivului cadru Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1000 

explică natura diferită a referinţelor.  

Descompunerea, ca procedeu de înţelegere, intuire şi conştientizare a deprinderilor  de calcul 

lipseşte la clasele I-II ceea ce dezechilibrează tabloul referinţelor pentru acest obiectiv cadru. 

Credem că şi preferinţa pentru formulări de tipul să cunoască face dificilă evaluarea, gradul de 

cunoaştere rămânând opţiunea învăţătorului; înclinăm spre a opinia că se face referire la primul 

nivel al modelului taxonomic Bloom, dar atunci nu putem justifica prezenţa acestui termen numai 

în referinţele de la clasa a II-a şi a III-a, pentru prima şi ultima clasă a ciclului primar fiind 

prevăzută formarea deprinderii de  utilizare  a terminologiei. 

Rezolvarea de probleme este centrat  pe exersarea algoritmilor de calcul şi nu face precizări 

în privinţa aşteptărilor în direcţia formării la elevi de competenţe exploratorii. 

 

Obiectiv cadru Efectuarea de estimări şi aproximări 

 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Estimarea şi verificarea 
rezultatelor 

 Efectuarea de estimări şi 
aproximări: 
 

Efectuarea de estimări şi 
aproximări (pe parcursul 
învăţării nr. nat. în 
concentrul 0-1000000): 

Efectuarea de estimări şi 
aproximări: 
 

- să dea o estimare 
rezonabilă a numărului de 
obiecte dintr-o mulţime 
fizică; 

- să dea o estimare 
rezonabilă numărului de 
obiecte dintr-o mulţime de 
desene; 

  

- să compare două numere, 
cunoscînd 
faptul că prima cifră este cea 
mai importantă în indicarea 
mărimii numărului; 
 

  - să compare numere 
naturale, utilizînd 
raţionamente care implică 
poziţia cifrelor; 
- să compare numere 
raportîndu-se la 
reprezentarea lor pe axă; 
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Aproximările şi estimările sunt prezente încă de la clasa I. Modul de formulare prin indicarea 

scopului şi contextului de aplicare în care sunt formate aceste deprinderi la clasele primare face ca 

deprinderea de estimare să fie reprezentativă ca deprindere pentru dezvoltarea capacităţii de 

explorare/investigare. Considerăm că accentul pus pe estimare a numărului de obiecte si comparare 

confirmă faptul că, din deprindere operatorie utilizată ca metodă de verificare a unui calcul, ea 

devine prin progresie calitativă,  semnificativă pentru înţelegerea conceptului de număr. 

 Această afirmaţie se  susţine şi prin faptul că obiectivele de referinţă indică existenţa unor 

proceduri de calcul formate anterior care au permis familiarizarea copilului cu diversele si 

semnificativele forme în care se particularizează conceptul de număr. Nu se poate justifica absenţa 

necesităţii de a compara utilizând procedee de estimare şi aproximare la clasele III-IV, aşa cum se 

evidenţiază din analiza referinţelor de la aceste clase. Compararea mai este amintită la clasa a IV-a 

în contextul utilizării semnelor de relaţie dar şi la înţelegerea numărului şi a notaţiei, fără a fi 

menţionată la estimare şi aproximare deşi experienţa copiilor în al patrulea an de studiu ar face ca 

să poată fi valorificată eficient această deprindere. 

Primele două obiective evidenţiate în tabel scot în relief faptul că estimarea numărului de 

obiecte dintr-o mulţime nu mai este considerată ca semnificativă la clasele III-IV, deşi este de 

aşteptat ca elevii să poată face estimări asupra numărului de obiecte dintr-o mulţime prin folosirea 

unor procedee de grupare. De asemenea, compararea prin aproximare la numărul zecilor, sutelor, 

etc. este deprindere aşteptată numai la clasa I şi a IV-a. E greu de înţeles cum se va forma şi 

dezvolta această deprindere dacă este exersată cu salturi de doi ani de studiu! 

De remarcat că pentru această competenţă nu este indicat, aşa cum era de aşteptat; nici un 

conţinut noţional. În aceste condiţii apar implicaţii în proiectarea şi realizarea demersului didactic 

întrucât estimarea şi aproximarea este  deprindere explorativ –investigativă şi este prezentă în 

formarea  

- să aproximeze numere de 
două cifre prin numere 
formate din zeci întregi; 

- să aproximeze numere date 
prin numere formate din zeci 
întregi sau sute întregi; 

- să aproximeze numere date 
prin numere formate din zeci 
întregi, sute întregi etc. 

- să aproximeze numere date 
prin lipsă sau prin adaos; 
 

- să folosească estimări şi 
aproximări pentru verificarea 
validităţii unor calcule de 
adunare sau scădere 

- să folosească estimări şi 
aproximări pentru verificarea 
validităţii unor calcule de 
adunare, scădere, înmulţire, 
împărţire; 

- să folosească estimări 
pentru verificarea validităţii 
unor calcule de adunare, 
scădere, înmulţire, împărţîre; 
 

- să folosească estimări şi 
aproximări pentru verificarea 
validităţii unor calcule cu 
numere naturale sau 
fracţionare; 

 - să estimeze ordinul de 
mărime a unui număr 
rezultat dintr-o operaţie 
dată. 

- să estimeze ordinul de 
mărime a unui număr rezultat 
dintr-o operaţie dată. 

- să estimeze ordinul de 
mărime al unui număr 
natural rezultat dintr-o 
operaţie cu numere naturale; 

   - să estimeze diferite măsuri 
ale obiectelor înconjurătoare 
în raport cu unităţi de 
măsură date. 
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Obiectiv cadru Recunoaşterea şi folosirea relaţiilor de ordine, a ecuaţiilor şi inecuaţiilor 

 

Structura referinţelor care descriu acest obiectiv cadru dovedesc relevanţa acestora în relaţie 

cu obiectivul cadru. Paleta obiectivelor este largă, acestea descriu capacităţile pe care autorul de 

curriculum le consideră  semnificative: să utilizeze, să recunoască, să rezolve, să identifice 

formule.  Aceste competenţe se dezvoltă pe cei patru ani de studiu ai învăţământului primar, cresc 

progresiv şi sunt relaţionate cu referinţe ale obiectivului cadru Înţelegerea operaţiilor cu numere, 

unde aceleaşi tipuri de probleme sunt prevăzute în termeni de competenţe rezolutive iar la acest OC 

ele sunt completate cu deprinderi de identificare.  

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Recunoaşterea şi folosirea 
relaţiilor de ordine, a 
ecuaţiilor şi inecuaţiilor 

Recunoaşterea şi folosirea 
formulelor, ecuaţiilor şi 
inecuaţiilor 

Recunoaşterea şi folosirea 
formulelor, ecuaţiilor şi 
inecuaţiilor 

Iniţierea în calcul algebric. 
Rezolvarea de ecuaţii şi 
inecuaţii 

- să utilizeze corect 
simbolurile <, >, = în 
compararea a două numere 

- să utilizeze corect 
simbolurile : <, >, = în 
compararea a două numere; 

- să utilizeze corect 
simbolurile: >, <, = în 
compararea a două numere; 

 

 - să recunoască folosirea unui 
simbol pentru a pune în 
evidenţă un număr 
necunoscut; 

- să se recunoască folosirea 
unui simbol pentru a pune în 
evidenţă un număr 
necunoscut; 

- să înţeleagă şi să folosească 
simboluri pentru a pune în 
evidenţă numere 
necunoscute; 

 - să rezolve în concentrul 0 - 
1 000 ecuaţii de tipul x+a=b 
şi inecuaţii de tipul x±a<b 
prin încercări sau folosind 
modelul balanţei; 
- să rezolve în concentrul 0-
100 ecuaţii de tipul x•a=b şi 
x:a=b prin încercări sau prin 
raportare la obiecte sau 
desene; 
 

- să rezolve ecuaţii de tipul x 
± a = b şi inecuaţii de tipul x 
± a < b prin încercare şi 
verificare sau prin utilizarea 
modelului balanţei; 
- să rezolve în concentrul 0-1 
000 ecuaţii de tipul x*a = b şi 
x: a = b prin încercări sau 
prin utilizarea modelului 
balanţei; 

 

 - să identifice “formula” unei 
probleme de tipul a±b=x; 
a±b±c=x, unde a, b, c, x sunt 
numere din concentrul 0-1 
00; 
- să identifice “formula” unei 
probleme de tipul a±b=x, 
unde a, b, x sînt numere din 
concentrul 0-100 

- să identifice formula unei 
probleme de tipul: 
a±b = x, a±b±c = x, unde a, 
b, c, x sunt numere naturale; 
- să identifice “formula” unei 
probleme de tipul a * b = x, 
a:b = x, unde a, b, x sunt 
numere din concentrul 0-100; 

- să identifice formula de 
tipul a ± b = x; a ± b ± c = x; 
a • b = x; a : b = x (b * 0) şi 
combinaţii ale lor, în 
rezolvarea unor probleme; 
 

 ; să creeze probleme după 
astfel de formule date. 

- să creeze probleme după 
astfel de formule 

- să creeze probleme după 
astfel de “formule”; 

   - să generalizeze reguli 
pentru rezolvare şi creare de 
exerciţii. 
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Din păcate, aceste deprinderi nu sunt considerate relevante şi pentru elevii clasei a IV-a, căci 

ele nu mai apar acum în lista de referinţe, deşi sunt prezente în clasele gimnaziale. Nu credem că 

aceste hiatusuri sunt benefice pentru calitatea şi profunzimea achiziţiilor dobândite de elevi căci, în 

absenţa acestor referinţe la unele clase nu mai este posibilă evaluarea lor. Aceeaşi observaţie se 

poate face şi pentru referinţa care se referă la utilizarea semnelor de relaţie în compararea 

numerelor.  

De asemenea, unele dintre referinţe sunt formulate aşa încât conţin şi informaţii de ordin 

metodologic -  metoda prin care se rezolvă ecuaţiile – aşa încât cadrele didactice pot avea orientări 

corecte pentru proiectarea şi realizarea demersului didactic. 

       Pentru acest obiectiv cadru se poate aprecia calitatea definirii obiectivelor de referinţă ca şi 

volumul adecvat al acestora.  

 
Obiectiv cadru Recunoaşterea şi folosirea regulilor, relaţiilor,  şirurilor, funcţiilor, formulelor 

 O privire de ansamblu asupra structurii pe 4 ani a acestui obiectiv cadru pune în evidenţă 

calitatea definirii acestora în primii trei ani de studiu, dar şi discontinuităţi, inadvertenţe şi omisiuni 

în distribuirea referinţelor.  

Din analiza evaluativă a tabloului referinţelor pentru acest obiectiv cadru se constată  că se 

pot formula aprecieri numai dacă se analizează tabloul referinţelor de la clasele I-III separat de 

referinţele care sunt formulate la clasa a IV-a la acest obiectiv  cadru. Aceasta deoarece pentru 

ultima clasă a ciclului primar referinţele se referă exclusiv la recunoaşterea şi utilizarea unor 

elemente de logică şi ignoră consolidarea deprinderilor de folosire a regulilor, funcţiilor şi 

formulelor, ceea ce este greu de explicat. De asemenea completarea de şiruri este prioritară la 

clasele I şi III dar este ignorată la clasa a II-a ceea ce impietează asupra coerenţei sistemului de 

referinţe.  

Tabloul referinţelor evidenţiază reprezentativitatea acestora faţă de obiectivul cadru pe care îl 

descriu; să copieze, să continue modele repetitive, să utilizeze scheme funcţionale simple, să 

compar, să exploreze modalităţi de descompunere sunt deprinderi care reflectă valoarea şi 

variabilitatea obiectivelor de referinţă.  

Din păcate,  sistemica acestora  este deficitară pe verticala claselor – unele referinţe legate de 

capacitatea de descompunere nu se regăsesc la clasa a IV-a în acest obiectiv cadru ci la cel referitor 

la Înţelegerea operaţiilor cu numere.  Din perspectivă conceptuală considerăm că ar fi fost normal 

ca la clasele I-II să se formeze deprinderi de descompunere ca modalitate relevantă de  înţelegere a 

operaţiilor cu numere, urmând ca în clasele următoare să fie valorificată şi dezvoltată această 

deprindere ca tehnică de lucru pentru  recunoaşterea şi folosirea unor relaţii şi  reguli în  operarea 
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cu numere. Recomandăm reevaluarea relevanţei şi a  poziţionării acestora în sistemica referinţelor 

atât la nivelul fiecărei clase cât şi în succesiunea claselor.  

De asemenea, se impune repoziţionarea referinţelor care se referă la utilizarea corectă a unor 

elemente de logică la obiectivul cadru corespunzător. Propunem pentru echilibrarea  structurii 

obiectivelor cadru ca să fie descrise două  OC de sine stătătoare la clasa a IV-a  - Utilizarea unor 

elemente de logică şi recunoaşterea şi Utilizarea regulilor, relaţiilor, şirurilor, funcţiilor - care să 

preia referinţele corespunzătoare şi care să evidenţieze şi valoarea formativă pe care conceptorul 

trebuie să o acorde acestor competenţe la final de ciclu primar.  

            

Cl. I Cl. II Cl. III Cl.IV Cl. V Cl. VI-IX 

-- 11. Utilizarea 
corectă a 
unor 
elemente de 
logică 

12. Utilizarea 
corectă a 
unor 
elemente de 
logică (prin 
exemple 
simple din 
cotidian) 

4.  
Recunoaşterea 
şi  utilizarea 
unor elemente 
de logică 

-- -- -- 5. 
Recunoaşterea 
şi utilizarea 
unor elemente 
din teoria 
mulţimilor 

 
 

4. 
Recunoaşterea 
şi  utilizarea 

unor elemente 
de logică, a 

unor elemente 
din teoria 
mulţimilor 

5. 
Recunoaşterea 
şi folosirea 
şirurilor, 
funcţiilor, 
formulelor 

4. Recunoaşterea şi utilizarea 
regulilor, relaţiilor, şirurilor, 
funcţiilor 

 
 
 
5. 
Recunoaşterea 
şi  utilizarea 
unor elemente 
de logică, a 
unor elemente 
din teoria 
mulţimilor, 
relaţiilor, 
funcţiilor 

6. Recunoaşterea şi utilizarea 
unor relaţii, şiruri, funcţii 

 

Se observă că la clasele gimnaziale autorul de curriculum revine şi acordă celor trei categorii 

de competenţe valoarea aşteptată, structurându-le în trei obiective cadru distincte care gestionează 

eficient referinţe semnificative. 

Pentru acest obiectiv cadru raportul informativ- formativ este în favoarea celui din urmă, ceea 

ce este reprezentativ pentru formarea competenţelor rezolutive. 
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Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Cla IV-a 

Recunoaşterea şi folosirea  
şirurilor, funcţiilor, 
formulelor 

Recunoaşterea şi utilizarea 
regulilor, relaţiilor, 
şirurilor, funcţiilor 

Recunoaşterea şi utilizarea 
regulilor, relaţiilor, 
şirurilor, funcţiilor 

Recunoaşterea şi utilizarea 
unor elemente de logică, a 
unor elemente din teoria 
mulţimilor, relaţiilor, 
funcţiilor 

- să copieze, să continue, să 
inventeze modele repetitive 
reprezentate prin obiecte; 
 

- să copieze, să continue, să 
inventeze modele repetitive 
reprezentate prin obiecte; 
 

- să copieze, să continue, să 
inventeze modele repetitive 
reprezentate prin desene; 
 

 

- să copieze, să continue, să 
inventeze modele repetitive, 
implicînd numere de o cifră; 
 

- să copieze, să continue, să 
inventeze modele repetitive, 
implicînd numere de una sau 
două cifre; 

  

- să completeze şiruri de numere 
şi să explice regula de formare a 
lor; 

 - să continue şiruri de numere 
construite după diferite reguli; 
 

- să completeze şiruri de numere 
şi să explice regula de formare a 
lor; 
 

- să exploreze modalităţi de a 
descompune numere mai mici ca 
1 00 pe baza adunării şi scăderii; 
 

- să exploreze modalităţi de a 
descompune numere mai mici ca 
1000 pe baza adunării şi scăderii: 
- să exploreze modalităţi de a 
descompune numere mai mici ca 
100 pe baza înmulţirii şi 
împărţirii; 

- să exploreze modalităţi de a 
descompune numere în baza 
adunării, scăderii, înmulţirii şi 
împărţirii; 
 
 

 

- să distingă între numerele pare 
şi impare; 

- să distingă între numerele pare 
şi impare; 

- să distingă între numere pare şi 
impare;  

 

- să găsească scheme pentru 
descompuneri echivalente ale 
unui număr de două cifre şi să 
folosească aceste scheme pentru 
calcule mintale; 

   

 - să utilizeze legătura adunare-
scădere, înmulţire-împărţire; 

- să utilizeze legătura dintre 
adunare-scădere, înmulţire-
împărţire 

 

 să utilizeze proprietăţile 
operaţiilor pentru a calcula rapid 
(fără a folosi terminologia 
aferentă); 

- să utilizeze proprietăţile 
operaţiilor (fără a folosi 
terminologia aferentă) pentru a 
calcula rapid; 

 

- să utilizeze o corespondenţă de 
tip “funcţie” pentru a obţine 
rezultatele unor calcule 

- să cunoască şi să utilizeze 
scheme funcţionale simple. 

- să cunoască şi să utilizeze 
scheme funcţionale simple. 

să completeze tabele de valori, 
prin: adunare cu acelaşi număr, 
înmulţire cu acelaşi număr etc. 

 - să compare numere naturale, 
cunoscînd faptul că prima cifră 
este cea mai importantă în 
indicarea mărimii numărului; 
- să compare numere naturale, 
utilizînd raţionamente care 
implică poziţia cifrelor acelor 
numere; 

- să compare numere naturale 
utilizînd raţionamente care 
implică poziţia cifrelor acelor 
numere; 
 

 

   - să aprecieze valoarea de 
adevăra unei afirmaţii generale; 
- să cunoască sensul implicaţiei 
dacă-atunci pentru exemple 
simple, eventual din cotidian; 
- să recunoască şi să utilizeze 
operatorii 
logici “şi”, “sau”, “nu”; să 
utilizeze termenii “cel mult”, “cel 
puţin”; 
- să formuleze predicţii bazate pe 
experienţă; 
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Pentru obiectivele cadru care dezvoltă competenţe experimentale, geometrice,  vom face o analiză 

comună pentru că sistemul de referinţe pe care le propun solicită o astfel de analiză. Prezentăm 

tabloul referinţelor pentru aceste obiective cadru:  

Obiectiv cadru Recunoaşterea figurilor geometrice şi folosirea proprietăţilor lor 

 

 
 
 
 
 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Recunoaşterea figurilor 
geometrice şi folosirea 
proprietăţilor lor 

Recunoaşterea figurilor 
geometrice şi folosirea unor 
proprietăţi ale lor 

Recunoaşterea figurilor 
geometrice şi folosirea unor 
proprietăţi ale lor 

Recunoaşterea figurilor şi 
corpurilor geometrice: 
utilizarea transformărilor 
în spaţiu 

- să construiască din diverse 
obiecte, corpuri solide şi să 
vorbească despre ele; 
 

- să construiască din diverse 
obiecte, corpuri solide şi să 
vorbească despre ele; 

- Să construiască din diverse 
obiecte corpuri solide şi să 
vorbească despre ele; 
 

- să construiască din diferite 
materiale cubul şi 
paralelipipedul dreptunghic 
(se va folosi denumirea de 
cuboid). 

- să recunoască forme plane 
(triunghi, pătrat, cerc, 
dreptunghi); 
 

- să recunoască forme plane 
(triunghi, pătrat, cerc, 
dreptunghi, linie curbă, 
segment); 

- să recunoască forme plane 
(triunghi, pătrat, cerc, 
dreptunghi, linie curbă, 
segment); 
 

- să recunoască în situaţii 
diverse figuri geometrice 
plane: triunghi, patrulater 
(pătrat, dreptunghi, 
paralelogram, trapez, romb) 
cerc, linie curbă, dreaptă, 
segment, semidreaptă, linie 
frîntă, unghi; 

 
- să recunoască forme spaţiale 
(cub, sferă); 
 

- să recunoască forme spaţiale 
(cub, sferă, cuboid, piramidă, 
cilindru, con); 

- să recunoască forme spaţiale 
(cub, sferă, cuboid, piramidă, 
cilindru, con); 
 

- să recunoască în contexte 
variate corpurile geometrice: 
cub, paralelipiped 
dreptunghic (se va folosi 
denumirea de “prismă”), 
piramidă, cilindru, con, sferă; 

 
- să sorteze forme sau obiecte 
în diferite moduri şi să 
justifice fiecare metodă de 
sortare; 

- să sorteze forme sau obiecte 
în diferite moduri şi să 
justifice fiecare metodă de 
sortare; 

- să sorteze forme sau obiecte 
în diferite moduri şi să 
justifice metoda de sortare; 
 

 

- să reproducă prin desen 
forme plane cu ajutorul unor 
şabloane şi cu mîna liberă. 

- să reprezinte prin desen 
forme plane cu ajutorul unor 
şabloane şi cu mîna liberă. 

- să reproducă prin desen 
forme plane cu ajutorul unor 
şabloane şi cu mîna liberă. 

- să reprezinte prin desen şi să 
noteze figurile geometrice 
plane; 
 

   - să indice caracteristicile 
figurilor geometrice plane 
folosind terminologia 
adecvată; 
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Obiectiv cadru Recunoaşterea localizării în spaţiu şi folosirea transformărilor geometrice 

 
 

Dacă analizăm din perspectivă conceptuală sistemul de referinţe din aceste două obiective 

cadru se pot face câteva constatări interesante. În primul rând,  se remarcă din tabloul obiectivelor  

cadru care urmează, faptul că pentru toate clasele învăţământului obligatoriu, cu excepţia clasei a 

IV-a,  recunoaşterea figurilor şi folosirea proprietăţilor lor sunt competenţe distincte şi 

complementare cu  recunoaşterea localizărilor în spaţiu şi folosirea transformărilor geometrice ceea 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 
Recunoaşterea localizării în 
spaţiu şi folosirea 
transformărilor geomet 
rice 

Recunoaşterea localizării în 
spaţiu şi folosirea 
transformărilor geometrice 

Recunoaşterea localizării în 
spaţiu şi folosirea 
transformărilor geometrice 

Recunoaşterea figurilor şi 
corpurilor geometrice: 
utilizarea transformărilor 
în spaţiu 

- să stabilească poziţia unui 
obiect în spaţiu (în raport cu 
repere fixe date), folosind 
prepoziţii de tipul: în, pe, 
deasupra, dedesubt, alături, în 
faţă, în spate etc.; 

- să stabilească poziţia unui 
obiect în spaţiu (în raport cu 
repere fixe date), folosind 
prepoziţii de tipul: în, faţă, în 
spate etc.; 
 

- să stabilească poziţia unui 
obiect în spaţiu (în raport cu 
repere fixe date) folosind 
prepoziţii de tipul: în, pe, 
deasupra, dedesubt, alături, în 
faţă, în spate etc.; 

 

- să recunoască poziţiile 
orizontală, verticală, oblică 
ale unei drepte; să deseneze 
drepte în aceste poziţii 

- să recunoască poziţiile 
orizontală, verticală, oblică 
ale unei drepte; să deseneze 
drepte în aceste poziţii; 

- să recunoască poziţiile 
orizontală, verticală, oblică 
ale unei drepte în aceste 
poziţii; 
 

 

 - să recunoască diferite tipuri 
de mişcări: mişcarea de-a 
lungul unei linii (translaţia), 
mişcarea de rotaţie, mişcarea 
“în oglindă” (simetria faţă de 
o dreaptă sau un plan), fără 
folosirea acestei terminologii. 

- să recunoască diferite tipuri 
de mişcări: mişcarea de-a 
lungul unei linii (translaţia), 
mişcarea de rotaţie, mişcarea 
“în oglindă” (simetria faţă de 
o dreaptă sau un plan), fără 
folosirea acestei 
terminologii). 

- să găsească diferitele axe de 
simetrie ale unei figuri 
geometrice plane; 
 

   - să colecteze, să interpreteze 
şi să utilizeze datele obţinute 
în urma unor măsurări în 
formularea şi rezolvarea unor 
probleme; 
- să diferenţieze noţiunile de 
frontieră (contur), suprafaţă, 
perimetru şi arie; 
- să calculeze perimetrul 
poligoanelor; 
- să determine aria 
dreptunghiului şi aria 
pătratului; 
- să aplice formule pentru 
calculul ariilor dreptunghiului 
şi pătratului; 
- să rezolve probleme în care 
să aplice formule pentru aria 
dreptunghiului şi pătratului; 
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ce face ca să fie necesară analiza extensiunii acestora prin restrângere la clasa a IV-a şi apoi printr-

o nouă dezvoltare la gimnaziu.  

 

Clasa I Cl. a II-a Cl.  a III-a Cl.  a IV-a Cl. a 
V-a 

Cl.  
VI-a 

Cl. a 
VII-a 

Cl. a 
VIII-a 

Cl. a 
IX-a 

6. Recunoaşterea figurilor geometrice şi 
folosirea proprietăţilor lor 

8.  Recunoaşterea figurilor şi a corpurilor geometrice 

7. Recunoaşterea localizării în spaţiu şi 
folosirea transformărilor geometrice 

7. 
Recunoaşterea 
figurilor şi 
corpurilor 
geometrice; 
utilizarea 
transformărilor 
în spaţiu 

9. Localizarea în plan şi spaţiu şi utilizarea 
transformărilor geometrice 

 

Structura referinţelor de la clasa a IV-a face ca repoziţionarea lor să implice numai 

modificarea numelui obiectivului cadru, pentru că nici una dintre referinţe nu se referă la 

deprinderi de utilizare a transformărilor geometrice ceea ce face să punem problema 

reprezentativităţii acestor referinţe pentru formarea competenţelor de utilizare a transformărilor 

geometrice. Din păcate, această constatare face să se diminueze gradul de coerenţă în sistemica 

referinţelor.  

Mai apare o problemă de natură conceptuală: autorul de curiculum doreşte să structureze 

referinţele după criterii noţionale şi se află în situaţia de a impune referinţe care ţin de competenţe 

transversale, de prelucrare a datelor să colecteze, să interpreteze şi să utilizeze datele obţinute în 

urm unor măsurători în cadrul unui obiectiv care dezvoltă deprinderi de recunoaşterea figurilor şi 

corpurilor geometrice. Această observaţie ne permite să remarcăm că această referinţă este ridicată 

la nivel de competenţă prin faptul că devine obiectiv cadru la aceeaşi clasă şi este greu de explicat 

acest fapt la nivel conceptual. Deprinderile de colectare şi prelucrare a datelor sunt de natură 

explorativ- investigativă şi  nu pot fi formate numai prin exersare în contexte numerice. Pentru a fi 

dobândite, elevii trebuie să beneficieze de un antrenament sistematic în situaţii variate de învăţare 

şi cu sarcini care să solicite utilizarea a variate contexte noţionale. Propunem ca acest obiectiv de 

referinţă să fie repoziţionat la obiectivul cadru pe care îl determină Colectarea, prelucrarea, 

reprezentarea şi prelucrarea datelor, ceea ce antrenează şi necesitatea unei analize din punct de 

vedere conceptual a variabilităţii obiectivelor de referinţă. Aceleaşi observaţii şi pentru referinţa 

care se referă la aplicarea de formule pentru calculul ariilor. 

Întregul ansamblu de referinţe de la OC Recunoaşterea figurilor şi corpurilor geometrice; 

utilizarea transformărilor în spaţiu de la clasa a IV-a se cuvine a fi repoziţionat prin redistribuire la 

3 obiective cadru (Recunoaşterea figurilor geometrice şi folosirea unor proprietăţi ale acestora, 

Estimarea şi măsurarea cantităţii, Colectarea, prelucrarea, reprezentarea şi prelucrarea datelor ) 
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pentru a reda coerenţă sistemului de obiective cadru şi reprezentativitate referinţelor. Nu în ultimul 

rând se cuvine a menţiona avantajele pe care le-ar aduce această modificare în proiectarea, 

realizarea şi evaluarea unui demers didactic eficient 

În ansamblu, obiectivele sunt reprezentative, fezabile şi cu o bună evoluţie pe verticala anilor 

de studiu. Am sugera o revizuire a modului de formulare a unora dintre referinţe pentru a păstra 

creşterea firească pe care acestea trebuie să o aibă. Din punct de vedere constructiv acestea au 

formulări identice la clasele I-III, diferenţele calitative în formarea deprinderilor exploratorii fiind 

date numai prin lista de conţinuturi şi prin antrenamentele mentale care le însoţesc. La clasa a IV-a 

nu sunt considerate ca semnificative antrenamente pentru formarea deprinderilor de sortare pe 

diferite criterii a figurilor şi corpurilor geometrice. 

 

Următoarele trei obiective cadru şi referinţele lor vor fi analizate împreună, datorită faptului că ele 

reprezintă particularizări ale aceleiaşi competenţe care este centrată pe formarea noţiunii de măsură 

şi măsurare. 

Obiectiv cadru Estimarea şi măsurarea cantităţilor 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a7 
Estimarea şi măsurarea 
cantităţilor 

  Estimarea şi măsurarea 
cantităţilor 

Estimarea şi măsurarea 
cantităţilor 

Recunoaşterea figurilor şi 
corpurilor geometrice: 
utilizarea transf. în spaţiu 

- să aprecieze care obiect 
este mai lung, scurt etc. 
dintr-o mulţime de obiecte 
şi să folosească limbajul 
potrivit; 
 

- să compare măsuri de 
obiecte recurgînd la 
expresii ca “mai lung”, 
“mai puţin lung”, “mult 
mai lung”, “cel mai lung”, 
“mai scurt” etc.; 

- să compare măsuri de obiecte 
recurgînd la expresii ca “mai 
lung”, “mai puţin lung”, cel mai 
lung”, “mai scurt” etc.; 
 

- să compare “întinderile” 
unor suprafeţe prin 
suprapunere; 

 

- să folosească măsuri 
non-standard pentru 
lungime, capacitate şi 
masă pentru a compara 
obiecte şi a recunoaşte 
necesitatea unităţilor 
standard; 

- să folosească măsuri 
non-standard pentru 
lungime, capacitate şi 
masă, pentru a compara 
obiecte şi a recunoaşte 
necesitatea unităţilor 
standard; 

- să folosească măsuri non-
standard pentru lungime, 
capacitate şi masă, pentru a 
compara obiecte şi a recunoaşte 
necesitatea unităţilor standard; 

- să aleagă un “pătrat unitate” 
în vederea măsurării 
“întinderii” suprafeţei; 

 

- să identifice şi să 
utilizeze unităţile de 
măsură uzuale pentru 
lungime, capacitate, masă, 
timp (metrul, centimetrul, 
litrul, kilogramul); 
 

- să identifice şi să 
utilizeze unităţile de 
măsură uzuale pentru 
lungime, capacitate, masă 
(metrul, centimetrul, 
kilometrul, litrul, 
kilogramul); 
 

- să identifice şi să utilizeze 
unităţile de măsură uzuale 
pentru lungime, capacitate, masă 
(metrul, centimentrul, 
kilometrul, litrul, decilitrul, 
centilitrul, mililitrul, decalitrul, 
hectolitrul, kilolitrul, gramul, 
decigramul, centigramul, 
decagramul, hectogramul, 
kilogramul, ora, minuta, sec); 

- să enunţe unităţile de 
măsură pentru arie (mm2, 
cm2, dm2, m2, dam2, hm2, ar, 
km2

şi să ie aplice în 
rezolvarea problemelor(fără 
transformări). 

 - să recunoască şi să 
utilizeze instrumente 
adecvate unei măsurători 
(metrul, rigla gradată, 

- să recunoască şi să utilizeze 
instrumente adecvate unei 
anumite măsurători (metrul, 
rigla gradată, cîntarul, balanţa); 

 

                                                 
7 Au fost repoziţionate obiectivele în conformitate cu evoluţia lor prin dezvoltare- vezi observaţiile anterioare. 
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cîntarul, balanţa);  
- să facă estimări cu 
ajutorul unităţilor de 
măsură familiare; 

- să facă estimări cu 
ajutorul unităţilor de 
măsură familiare; 

- să facă estimări cu ajutorul 
unităţilor de măsură cunoscute; 

- să facă estimări folosind 
unităţi de măsură adecvate 
unor situaţii variate; 

- să aleagă instrumente de 
măsură şi unităţi potrivite 
pentru situaţii variate; 

- să aleagă instrumente şi 
unităţi de măsură adecvate 
unor situaţii variate; 

- să aleagă instrumente şi unităţi 
de măsură adecvate unor situaţii 
variate; 

 

- să interpreteze numerele 
obţinute în urma 
măsurătorii cu diferite 
instrumente. 

- să interpreteze numerele 
obţinute în urma măsurării 
cu diferite instrumente. 

- să interpreteze numerele 
obţinute în urma măsurării cu 
diferite instrumente. 

- să interpreteze numerele 
obişnuite în urma măsurătorii 
cu diferite instrumente; 

 - să demonstreze 
înţelegerea ideii de 
conservare a lungimii, 
masei, volumului la 
schimbarea formei; 

- să demonstreze înţelegerea 
ideii de conservare a lungimii, 
masei volumului la schimbarea 
formei; 

 

   - să măsoare şi să compare 
ariile unor suprafeţe 
poligonale; 
- să măsoare aria unei 
suprafeţe folosind “pătrate-
unitate” diferite; 
- să utilizeze “pătratul-
unitate” cu latura de 1 cm2; 

   - să rezolve şi să compună 
probleme care implică 
utilizarea măsurilor unor 
mărimi; 

 
Obiectiv cadru Estimarea şi măsurarea timpului 
 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 
Estimarea şi măsurarea 
timpului 

Estimarea şi măsurarea 
timpului 

Estimarea şi măsurarea 
timpului 

 

- să compare duratele a două 
activităţi; 

- să compare durate a două 
activităţi; 

- să compare durate a două 
activităţi; 

 

 - să aprecieze durata unei 
activităţi; 

- să evaluează durata unei 
activităţi; 

 

- să evalueze timpul scurs între 
două evenimente date; 

- să evalueze sau să calculeze 
timpul scurs între două 
evenimente date; 

- să evalueze sau să calculeze 
timpul scurs între două 
evenimente date; 

 

- să recunoască şi să utilizeze 
elemente ale calendarului: zilele 
săptămînii, lunile anului, data; 
 

- să recunoască şi să utilizeze 
elemente ale calendarului: 
zilele săptămînii, lunile anului, 
data; 

- să recunoască şi să utilizeze 
elemente ale calendarului: 
zilele săptămînii, lunile 
anului, data; 

 

- să asocieze timpul înregistrat de 
un ceas cu timpul care a trecut în 
realitate; 
 

- să asocieze timpul înregistrat 
de un ceas cu timpul care a 
trecut în realitate; 
 

- să asocieze timpul 
înregistrat de un ceas cu 
timpul care a trecut în 
realitate; 

 

- să recunoască şi să utilizeze 
succesiunea în timp a 
evenimentelor; 

- să recunoască şi să utilizeze 
succesiunea în timp a 
evenimentelor; 

- să recunoască şi să utilizeze 
succesiunea în timp a 
evenimentelor; 

 

- să recunoască orele şi jumătăţile 
de ore pe ceas. 

- să recunoască orele, 
jumătăţile şi sferturile de ore 
pe ceas. 

- să recunoască orele, 
jumătăţile şi sferturile de oră 
pe ceas. 
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Obiectiv cadru Folosirea banilor 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

- să identifice valoarea unei 
anumite monede (bancnote); 

- să identifice valorile 
monedelor şi bancnotelor; 

- să identifice valorile 
monedelor şi bancnotelor; 

 

- să dezvolte o strategie pentru a 
număra grupe de monede 
(bancnote); 
 

- să dezvolte o strategie pentru 
a număra grupuri de monede şi 

bancnote; 

- să dezvolte o strategie pentru 
a număra grupuri de monede 
şi bancnote; 

 

 

- să recunoască grupe de monede 
(bancnote) echivalente; 
 

- să recunoască grupuri de 
monede sau bancnote 
echivalente; 

- să recunoască grupuri de 
monede sau bancnote 
echivalente; 

 

- să rezolve probleme cu bani (bani, 
lei). 

- să rezolve probleme de 
adunare, scădere, înmulţire, 
împărţire, implicînd bani; 

- să rezolve probleme de 
adunare, scădere, înmulţire, 
împărţire, implicînd bani; 

 

 - să estimeze sume de bani 
prin compararea cu sume date. 

- să estimeze sume de bani 
prin compararea cu sume date 

 

 
 

Se remarcă buna dezvoltare a referinţelor care conturează formarea noţiunii de măsură şi 
măsurare care au un caracter sistematic în primele trei clase primare şi se regăsesc de abia în clasa 
a  V-a. Ne este neclar motivul pentru care deprinderile de măsurare  se regăsesc la alt obiectiv 
cadru în clasa a IV-a, ceea ce strică coerenţa dezvoltării şi formării lor. Marcarea cu galben în 
tabelul referinţelor privind estimarea cantităţii are rolul de a evidenţia locul potrivit pe care acestea 
ar trebui să îl aibă în interiorul acestui obiectiv cadru. 

De asemenea menţionăm cu surprindere absenţa unui obiectiv care să prevadă explicit 
formarea deprinderilor de măsurare, cu atât mai mult cu cât contactul copilului cu geometria este 
experimental şi cu puternice accente pe învăţar intuitivă, prin explorare, măsurare, comparare, 
observare, desenare.  

Obiectivele sunt cu mare valoare formativă, sunt relevante pentru deprinderea pe care o 
formează şi sunt susţinute de activităţi adecvate pentru antrenament mintal. Conţinuturile care  le 
sunt asociate au formulări în termeni de exerciţii de …, ceea ce face ca să fie asimilate unor sarcini 
recomandate, dar au şi avantajul de a limita supraîncărcarea şi teoretizările nedorite. 
 
Obiectiv cadru Colectarea, organizarea, reprezentarea şi interpretarea datelor 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 
Colectarea, organizarea, 
reprezentarea şi 
interpretarea datelor 

Colectarea, prelucrarea, 
reprezentarea şi 
interpretarea datelor 

Colectarea, prelucrarea, 
reprezentarea 
şi interpretarea datelor 

Rezolvarea de situaţii 
problemă, organizarea şi 
interpretarea datelor 

- să sorteze şi să clasifice 
obiecte pe baza 
unor criterii; 

- să sorteze şi să clasifice 
obiecte pe baza unor criterii; 
 

- să sorteze şi să clasifice 
obiecte pe baza unor 
criterii; 

 

- să formuleze criteriile 
după care alege o mulţime 
de obiecte. 

- să formuleze criteriile care 
au stat la baza alcătuirii unui 
tabel de date; 

- să formuleze criteriile care 
au stat la baza alcătuirii 
unei tabele de date; 

 

 - să înregistreze rezultatele 
observaţiilor prin desene şi 
tabele; 

- să înregistreze rezultatele 
observaţiilor prin desene şi 
tabele; 

 

 - să extragă informaţii din 
tabele şi liste; 

- să extragă informaţii din 
tabele şi liste; 

- să organizeze şi să interpreteze 
datele oferite de diferite surse; 

 
 

- să poată exemplifica faptul 
că există un anumit grad de 
incertitudine referitor la 
producerea unor evenimente, 
că unele sunt sigure, iar 
altele imposibile; 

- să poată exemplifica faptul 
că există un anumit grad de 
incertitudine referitor la 
producerea unor 
evenimente, că unele sunt 
sigure, iar altele imposibile; 
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 - să ordoneze evenimente pe 
o scală a şanselor de 
realizare (de exemplu: 
eveniment sigur, foarte 
posibil, probabil, imposibil). 

- să ordoneze evenimente pe 
o scală a şanselor de 
realizare (de exemplu: 
eveniment sigur, foarte 
posibil, probabil, imposibil). 

 

   - să analizeze o situaţie problemă 
şi să elaboreze un demers 
original, formulînd şi comunicînd 
răspunsul; 
- să compare variante alternative 
de rezolvare a unei probleme şi să 
decidă asupra celei mai eficiente; 
- să dea justificări pentru soluţiile 
în care a recurs la rezolvarea unei 
probleme; 
- să creeze probleme după o 
structură precizată sau în condiţii 
date; 

 

Analiza acestor referinţe evidenţiază faptul că autorul a identificat corect deprinderile relevante pentru 

obiectivul cadru numit, acestea au o creştere firească şi, fără a beneficia de conţinut precizat explicit în 

programă contribuie la dobândirea unei competenţe cu mare valoare formativă şi funcţională care contribuie 

la formarea competenţei rezolutive. Aceasta nu este explicit numită decât la clasa a IV-a prin rezolvarea de 

situaţii problemă  ceea ce ridică  problema unor deprinderi pe care învăţătorul trebuie să le formeze dar care 

sunt înţelese implicit pe parcursul claselor primare. Cum aceasta este o competenţă de tip explorativ- 

rezolutiv ea va beneficia de contexte noţionale variate încă din prima clasă primară şi sugestiile de 

antrenament mintal o conturează relevant. Se pune problema necesităţii de  a gestiona corect deprinderile 

rezolutive dobândite ca urmare a operării cu numere şi ar fi fost util ca acest fapt să se concretizeze prin 

continuitate în toţi anii de studiu, cu atât mai mult cu cât rezolvarea de probleme este un obiectiv general în 

ciclul primar şi gimnazial. 

Din nou putem observa că dacă privim în ansamblu referinţele de la clasa a IV-a care ar arma în scară 

evolutivă pe cele menţionate la clasele I-III,  ele se regăsesc la alte obiective cadru. Acest aspect, analizat 

deja anterior, face dificilă evaluarea şi formularea standardelor de final de ciclu. 

Obiectiv cadru  Utilizarea corectă a unor elemente de logică… 

 Utilizarea corectă a unor 
elemente de logică 

Utilizarea corectă a unor 
elemente de logică (prin exemple 
simple din cotidian): 

Recunoaşterea şi utilizarea unor 
elemente de logică, a unor 
elemente din teoria mulţimilor, 
relaţiilor, funcţiilor 

 - să cunoască sensul implicaţiei 
dacă-atunci cadrul unor propoziţii 
simple; 

- să cunoască sensul implicaţiei 
dacă- atunci în cadrul unor poziţii 
simple 

să cunoască sensul implicaţiei 
dacă-atunci pentru exemple 
simple, eventual din cotidian; 

 - să formuleze predicţii bazate pe 
experienţă; 

- să formuleze predicţii bazate pe 
experienţă 

- să formuleze predicţii bazate pe 
experienţă; 

 - să investigheze valoarea de 
adevăra unei afirmaţii generale prin 
cîteva exemple; 

- să înregistreze valoarea de adevăr 
a unei afirmaţii generale prin cîteva 
exemple; 

- să aprecieze valoarea de adevăra 
unei afirmaţii generale; 
 

 -  să recunoască şi să utilizeze în 
propoziţii simple operatorii logici: 
“şi”, “sau”, “nu”. 

-  să recunoască şi să utilizeze în 
propoziţii simple operatorii logici 
“şi” , “sau”, “nu”. 

- să recunoască şi să utilizeze 
operatorii 
logici “şi”, “sau”, “nu”; să utilizeze 
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termenii “cel mult”, “cel puţin”; 
   - să completeze şiruri de numere şi 

să explice regula de formare a lor; 
 

   - să completeze tabele de valori, 
prin: adunare cu acelaşi număr, 
înmulţire cu acelaşi număr etc. 

Tabloul referinţelor este coerent, reprezentativ, cu o creştere adecvată calitativ. Reluăm observaţia 

referitoare la poziţionarea neadecvată a ultimelor două referinţe la OC corespunzător.  

Obiectivele au o evoluţie bună şi sunt semnificative pentru capacitatea pe care o determină.  

 

Concluzii şi recomandări 

• Obiectivele de referinţă se dovedesc esenţiale, acoperitoare  şi semnificative pentru 

majoritatea obiectivelor  cadru pe care le determină, se remarcă o bună evoluţie atât 

calitativă prin dezvoltare cât şi cantitativă, prin acoperire a celor mai multe dintre ele; 

• Obiectivele de referinţă au dezvoltare calitativă progresivă relevantă, măsurabilă, sunt 

uşor de relaţionat cu conţinuturile şi au formulări adecvate; formarea conceptelor este 

bine susţinută de obiective de referinţă din diferite obiective cadru;  

• Obiectivele de referinţă au formulări adecvate dar un plus de rigoare în formularea lor ar 

face să fie evidente diferenţele conceptuale şi formale faţă de obiectivele operaţionale 

care se formulează la nivelul lecţiei;  

• Se recomandă revizuirea poziţionării unora dintre obiectivele de referinţă în raport cu 

unele obiective cadru  şi a modului de formulare a acestora pentru a se accentua caracterul 

lor formativ; de asemenea este de dorit  

• Majoritatea referinţelor permit generarea de standarde de evaluare. 

• Se recomandă repoziţionarea unora dintre obiectivele de referinţă în acord cu observaţiile 

făcute pe parcursul analizei pentru o structurare coerentă în raport cu obiectivele cadru pe 

care le determină. 

Analiza evaluativă  se va extinde pentru întreg ciclul de învăţământ obligatoriu. 
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Criterii şi întrebări evaluative  pentru evaluarea Conţinuturilor 

1. Concordanţa conţinutului cu obiectivele programei 

� Analiza tipurilor de cunoştinţe în raport cu obiectivele? 

2. Rigoare ştiinţifică, relevanţă culturală, actualitatea informaţiilor, etc. 

� Reflectă conţinutul stadiului de dezvoltare a stadiului de dezvoltare al ştiinţelor? 

� Sunt erori, cunoştinţelor perimate şi ambiguităţi ştiinţifice? 

3. Evitarea contaminărilor ideologice 

� Sunt discriminări de ordin rasial, etnic, de gen sau a judecăţilor preconcepute privind 

grupurile defavorizate? 

4. Respectarea structurii logice a ştiinţelor, tehnologiilor, a sistematicii domeniilor şi 

produselor culturale 

� Sunt prezente scheme conceptuale, abordarea ştiinţei ca proces şi ca produs, modele 

artistice exemplare? 

5. Esenţialitatea informaţiilor, accentuarea cunoştinţelor cu capacitate explicativă şi forţă de 

transfer. 

� Sunt prezente concepte fundamentale, metode de cunoaştere, strategii de investigaţie? 

� Sunt excese de date factuale, istorice, descriptive, detalii şi informaţii redundante? 

6. Volumul cunoştinţelor 

� Are loc o dozare raţională a încărcăturii de informaţii pe unitatea de instruire, evitarea 

supraîncărcării? 

7. Relevanţa individuală, pragmatică a cunoştinţelor 

� Subiectele, cunoştinţele au valoare practică, răspund unor nevoi personale, sunt 

semnificative pentru existenţa cotidiană a elevului? 

8. Valoarea motivaţională 

- Cunoştinţele sunt de natură să declanşeze şi să susţină motivaţia epistemică, culturală a 

elevului, gustul pentru lectură şi extinderea orizontului de cunoştinţe? 

9.  Structuri interdisciplinare 

- Conţinuturile permit abordări interdisciplinare, pluridisciplinare, transdisciplinare? 

10. Accesibilitatea conţinutului  

- Conţinuturile sunt selecţionate şi organizate în funcţie de potenţialul de învăţare al 

elevilor de la stadiul de vârstă considerat, în funcţie de nivelul general de pregătire al 

elevilor de vârsta respectivă? 

11. Conţinuturile şi tratarea diferenţiată a elevilor 
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- Sunt percepute conţinuturi diferenţiate, suplimentare pentru elevi cu interese speciale şi 

capabili de performanţe superioare? 

Tipurile de cunoştinţe constituie o resursă semnificativă pentru atingerea obiectivelor 

programei. Lista de conţinuturi merită o atenţie specială pentru că deocamdată constituie principalul 

reper pentru autorii de manuale, pentru profesori şi pentru evaluările externe. Mai ales gradul de 

detaliere a temelor este de natură să influenţeze construcţia manualelor şi implicit proiectarea 

demersurilor de învăţare, atenţia profesorilor şi nu în ultimul rând a elevilor şi părinţilor fiind în mod 

tradiţional orientată spre conţinuturi. 

Conţinuturile din programa de matematică sunt formulate folosind cu precădere titlurile 

tradiţionale. S-au introdus şi teme la rubrica de conţinut care sunt formulate sub forma Exemple 

simple de …, Exerciţii de construire…, Desenarea…, Exerciţii de măsurare…, ceea ce face ca lista 

acestor conţinuturi să îşi schimbe forma tradiţională. Rolul acestor teme este de a forma deprinderi 

cu valoare formativă, activităţile de învăţare completând paleta deprinderilor ce se doresc dobândite 

în urma procesului de învăţare; practic acestea nu sunt conţinuturi ci tipuri de antrenamente mentale 

centrate pe dezvoltarea unei capacităţi.  

Apare însă întrebarea dacă acest cuuriculum îşi păstrează coerenţa  conceptuală în 

momentul în care cadrul didactic se află în faţa a două tipuri de conţinuturi: unele formulate în 

termeni clasici (Ecuaţii de tipul…,Figuri geometrice plane, Probleme care se rezolvă prin mai mult 

de două operaţii, etc) şi altele formulate în termeni de activităţi de învăţare ce conţin chiar precizări 

de ordin metodic (Exerciţii de construcţie a simetriei unei figuri faţă de o axă prin plierea foii de 

hârtie). În aceste condiţii sunt dificil de operaţionalizat aceste conţinuturi la nivelul lecţiei şi de 

formulat activităţi de învăţare. Chiar şi autorul de programă este în dificultate în aceste cazuri căci,  

de multe ori, sugestiile pentru antrenamente mentale repetă aşa-zisul conţinut. 

Conţinut  Activităţi de învăţare 

− Estimări ale măsurilor unor obiecte 

în raport cu etaloane date 

− Exerciţii practice de poziţionare a 

obiectelor în spaţiu, de recunoaştere a 

poziţiilor în spaţiu (din mediul 

înconjurător, pe desene) 

Estimarea măsurilor unor obiecte în 

raport cu etaloane date 

Plasarea în spaţiu a obiectelor 

Identificarea poziţiei unui obiect prin 

jocuri de poziţionare 

 

Reperele conceptuale definesc conţinuturile ca fiind „unităţi de cunoaştere pe baza 

cărora se pot atinge obiectivele de referinţă şi operaţionale. Ele apar în curriculum sub forma 

transpunerii pe coordonate didactice a unor capacităţi reprezentative pentru domeniul vizat, fie ca 
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model flexibil pe baza căruia autorii de manuale pot oferi soluţii pedagogice adecvate pentru 

desfăşurarea actului didactic”. În aceste condiţii înţelegem intenţia de a împiedica încărcarea 

programei prin formulări clasice (de ex.: Poziţii spaţiale în plan şi în spaţiu) dar se ajunge la situaţia 

în care conţinutul este de fapt un obiectiv general transdisciplinar, ceea ce din punct de vedere 

conceptual contrazice definiţia mai sus amintită. 

Dificil de rezolvat din punct de vedere didactic este şi proiectare conţinutului Exerciţii în care 

apar poligoane cu mai mult de patru laturi (clasa a IV-a), pentru care nici obiectivele de referinţă 

şi nici activităţile de învăţare nu clarifică intenţia propunătorului. 

Există situaţii în care conţinuturi ce apar anii de studiu diferiţi sunt formulate 

asemănător sau identic. În aceste situaţii, diferenţierea nivelului de dificultate şi de complexitate pe 

fiecare clasă rămâne exclusiv în sarcina profesorului. Particularizările ar trebui să se facă prin 

compararea obiectivelor de referinţă şi a exemplelor de activităţi de învăţare specificate în programă. 

Astfel, este necesară compararea sugestiilor metodice din cei patru ani de studiu, dar acesta rămâne 

un demers metodic pe care programa nu-l poate prevedea explicit şi practica arată că tendinţa 

generală este de a suplini învăţarea explorativă indicată de programă prin referinţe, cu o prezentare 

de informaţii specifice conţinuturilor unei clase gimnaziale. 

Devine astfel evident că in toate aceste cazuri apare necesitatea consultării orientative a 

programei clasei anterioare şi a programei clasei următoare, atât la rubrica de referinţe cât şi la 

activităţi de învăţare pentru a proiecta activităţi de învăţare adecvate programei clasei respective. În 

acest fel, valoarea de exemplu neobligatoriu a activitîţilor de învăţare se modifică. 

Anumite conţinuturi ce se parcurgeau în mod tradiţional într-un an de studiu sunt 

prevăzute în actuala programă, în mod explicit, la un alt an de studiu. Intuim raţiunea acestor 

deplasările de conţinuturi “pe verticală în sus” ca un răgaz formativ pe care autorii curriculumului îl 

consideră determinant pentru elev în procesul  înţelegerii conceptelor şi relaţiilor între acestea şi 

prioritar faţă de operarea cu algoritmi aplicaţi acestor concepte.  

În esenţă, este mai importantă calitatea achiziţiilor elevului decât logica internă a 

obiectivului şi tradiţia existenţei unor conţinuturi pe ani de studii.  Pentru unele concepte, ce necesită 

un tip de reprezentare cu un grad sporit de complexitate (de exemplu, reprezentările spaţiale), este 

nevoie de o perioadă mai mare de familiarizare. De aceea, programa a inclus unele conţinuturi care 

trebuie pregătite prin continuitate într-o perioadă mai mare de timp, evident cu diferenţe în calitatea 

deprinderilor pe care elevii trebui să le dovedească. Este şi cazul corpurilor geometrice, a căror 

cunoaştere prin observare, descriere, diferenţiere, sortare, clasificare se face gradual, în clasele 

primare şi se aprofundează prin raţionament geometric în gimnaziu. 
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Un alt exemplu de acest fel este cel al dependenţelor funcţionale, ce sunt pregătite prin 

tabele şi diagrame de corespondenţă încă din clasa a I-a şi apar explicit în programă sub formă de 

conţinuturi în gimnaziu. 

Unele teme ca de exemplu: “estimări”, “organizarea datelor”, “probabilităţi” sunt 

elemente noi ale programelor, prin raportare la vechile programe. Acestea apar numai implicit, în 

formularea obiectivelor de referinţă.  

Multe dintre referinţe pot fi exersate cu frecvenţă mare pe conţinuturi diferite, ceea ce 

conduce la dezvoltarea unor competenţe operatorii semnificative din punct de vedere calitativ. Am 

remarcat însă şi situaţii în care unele referinţe atrag numai în mod implicit unele conţinuturi. De fapt, 

credem că exprimarea mult prea generală a referinţei face ca să i se atribuie cu dificultate conţinuturi 

pe care să se dezvolte. 

La clasa I se remarcă o bună acoperire prin conţinuturi a referinţelor din toate 

obiectivele cadru. Majoritatea conţinuturilor se articulează cu referinţe din toate obiectivele cadru; o 

apreciere deosebită pentru relaţionarea cu referinţele a conţinuturilor care se referă la operarea cu 

numere.Există un echilibru bun între referinţele din toate obiectivele cadru. 

Apar puţine corelări implicite între referinţe şi conţinuturi, iar cea  mai mare parte dintre conţinuturi 

sunt relevante pentru exersarea în termenii obiectivelor de referinţă din fiecare obiectiv cadru. 

Proiectarea  se poate face cu uşurinţă, căci relaţionarea referinţelor cu conţinutul este coerentă.  

La clasa a II-a este o foarte bună acoperire prin referinţe pentru conţinuturile de 

numeraţie. Referinţele de la obiectivul cadru 6 şi 8 relevă caracterul exploratoriu pe care trebuie să-l 

aibă învăţarea, dar nu permit decât corelări implicite cu conţinuturile geometrice şi cele legate de 

măsură. Apar  mai multe referinţe cu legătură implicită cu conţinuturile mai ales în zona de 

deprinderi investigative cea ce poate avea drept consecinţă un accent mai mare pe informaţie şi 

însuşirea deprinderilor de calcul fără a oferi  prin proiectare suficiente situaţii de învăţare în care 

elevul să fie obligat să descopere şi să justifice. 

Clasa a III-a beneficiază de o bună acoperire pentru referinţele, foarte puţine lăsând loc 

de aprecieri subiective. Aceleaşi  observaţii de la clasele I şi II pentru conţinuturile estimări şi 

elemente de logică, cărora cu dificultate li se pot atribui contexte de învăţare în acord cu referinţele. 

Deprinderile investigative cerute prin unele referinţele au puţine oportunităţi de exersare datorită 

faptului că nu au  acoperire explicită în nici unul dintre conţinuturi. 

La clasa a IV-a este mult mai puţin echilibrat construit sistemul de referinţe în relaţie cu 

conţinuturile, lipsesc la ultimele trei obiective cadru precizări de conţinut care sunt formulate în 

termeni de aplicaţii sau de sugestii pentru antrenamente mentale. 
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Drept concluzii putem afirma că reticenţa autorilor de curriculum în a face detalieri ale 

conţinuturilor nu este justificată şi credem că ar fi utilă reconsiderarea acestei decizii. Se simte 

nevoia unor precizări pentru a se evita omisiunile sau extinderile de conţinuturi care decurg din 

“curriculum-ul ascuns” al cadrului didactic în absenţa unor repere evaluative clare. De asemenea, 

considerăm că aceasta ar asigura o corelare mai bună a obiectivelor de referinţă cu conţinuturilor şi s-

ar putea elimina multe din deciziile educaţionale care decurg din exerciţiul de lectură implicită a 

conţinuturilor pe care programa îl impune pentru unele obiective cadru, în condiţiile în care discutăm 

despre curriculum-ul pentru învăţământ obligatoriu.    

Concordanţa conţinuturilor cu obiectivele programei este corectă şi acestea au rigoarea 

ştiinţifică, prezintă relevanţa şi este evidentă  preocuparea pentru actualitatea informaţiei. 

Respectarea structurii logice a ştiinţelor este pusă în valoare şi prin modelul didactic al disciplinei 

care se află în partea de prezentare a programei. 

 

Concluzii şi recomandări 

• Conţinuturile sunt esenţializate, au un volum rezonabil în acord cu vârsta elevilor  şi sunt 

valorificate cunoştinţelor cu capacitate explicativă şi   forţă de transfer; se recomandă 

extinderea analizei pentru diferenţierea conţinuturilor esenţiale şi cu capacitate de transfer 

de cele neutre; 

• Se remarcă nevoia de a detalia unele dintre teme pentru a se evita supraîncărcarea; 

limitele în dezvoltarea conţinuturilor sunt precizate de multe ori prin exemplificările de 

antrenamente mentale recomandate dar, cum acestea au caracter neobligatoriu este un risc 

care poate fi micşorat prin detalieri de conţinut (modelul conceptual al disciplinei oferă 

aceste precizări) 

• Se recomandă realizarea unei analize evaluative riguroase, pe matrice de asociere 

obiective de referinţă – conţinut pentru a se evidenţia asocierile explicite dintre aceste 

două componente curriculare. Pentru buna gestionare curriculară a procesului de formarea 

a competenţelor vizate este recomandat ca să fie cât mai puţine legături implicite între 

referinţe şi conţinut şi existenţa a unui număr suficient de teme care să contribuie 

formativ la dobândirea competenţelor vizate. 

Analiza evaluativă  se va extinde pentru întreg ciclul de învăţământ obligatoriu. 
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Criterii şi întrebări evaluative  în evaluarea Sugestiilor pentru antrenamentelor 

mentale 

1. Învăţarea şi obiectivele educaţionale 

� Au sugestiile pentru antrenamente mentale un caracter exemplar  pentru tipurile de 

obiective prevăzute? Au valoare funcţională? 

2. Promovarea învăţării active; asimilarea metodologiei didactice moderne 

� Exemplele ilustrează activităţi de învăţare de natură să solicite participarea activă a 

elevilor? (angajare în sarcină, efort intelectual, independenţă etc.)? 

� Sugerează acestea folosirea de  metode variate în spiritul didacticii moderne? 

3. Învăţarea şi diferenţele individuale 

� Sugestiile pentru antrenamente mentale prevăzute fac referinţe explicite şi la tratarea 

diferenţială a elevilor? (interese, capacităţi, măsuri de îndrumare diferită etc.)? 

4. Învăţarea şi accesibilitatea 

� Sugestiile  pentru antrenamente mentale recomandate sunt adaptate vârstelor 

elevilor; se situează în faza “proximei dezvoltări”, solicită un efort raţional? 

5. Învăţarea şi integrarea mijloacelor moderne în învăţământ 

� Sugestiile  pentru antrenamente mentale prevăzute fac trimiteri şi la mijloacele de 

învăţământ clasice şi moderne? Apar sugestii de integrare a noilor tehnologii 

informaţionale şi de comunicare (casete video, computer, internet etc.)? 

                 Programa de matematică propune cel puţin câte o sugestie de realizare a antrenamentelor 

mentale pentru fiecare obiectiv de referinţă. Aceste exemplificări au un caracter neobligatoriu pentru 

obiectivele la care sunt  prevăzute.  

În situaţia în care documentele curriculare nu oferă alte clarificări în afara precizării că 

pentru realizarea obiectivelor propuse se pot organiza diferite tipuri de activităţi oferindu-se cel puţin 

câte un exemplu de asemenea activităţi pentru fiecare referinţă, aceste sugestii de antrenament mintal 

dobândesc:  

• caracter minimal  al exemplificărilor ; 

• caracter exemplar şi orientativ al acestor sugestii; 

Sugestiile  pentru antrenamente mentale sunt accesibile, fiind formulate în termeni de 

acţiuni ale elevilor. Uneori se fac trimiteri şi la resurse procedurale care sugerează metodologia 

didactică. Rar sunt specificate şi  mijloace de învăţământ.  
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Nu se fac referiri explicite la tratarea diferenţiată a elevilor, dar sunt indicate modalităţi 

de lucru interactiv pentru activităţile de învăţare. Exemplele propun activităţi care ar putea solicita 

participare activă a elevilor iar referinţele o cer explicit.  

Prin  modul lor de formulare în termeni de comportament al elevilor activităţile  nu 

sugerează modalităţi de organizare a clasei, acestea rămânând la decizia cadrului didactic. Sunt date 

ca exemplu de antrenament mintal unele teme care ar putea figura ca şi conţinut: Adunarea 

numerelor zecimale  sau care sunt mult mai conţinutistic formulate decât conţinutul pe care se 

doreşte să-l utilizeze pentru atingerea obiectivelor propuse.  Ne-am fi aşteptat ca să găsim în locul 

unui  enunţ care are un grad de generalitate încât ar fi putut să fie textul unei alte referinţe, o 

formulare care să ne ofere mai multă specificitate în legătură cu modul în care autorul  de curriculum 

doreşte să se exerseze o anume deprindere. De asemenea, multe dintre activităţile de antrenament 

mintal au formulări identice la clase diferite în cadrul aceluiaşi obiectiv cadru ceea ce induce sarcini 

pentru cadrele didactice: proiectarea şi realizarea unor situaţii de învăţare adecvate pentru vârsta 

ewlevilor cât şi traducerea în sarcini de învăţare adecvate noţional. 

Unora dintre obiective  le pot fi asociate liste mari de activităţi de învăţare, care dau o 

imagine mult mai complexă asupra conţinuturilor pe care le-a avut în vedere propunătorul de 

curriculum decât în lista de conţinuturi. Aceasta poate atrage după sine încărcarea excesivă a 

învăţării cu informaţii în dauna antrenamentelor formative.  

Cele mai multe dintre activităţile de antrenament mintal sunt formulate în termeni care 

solicită proiectarea un demers centrat pe învăţarea activă, promovează metode moderne de abordare 

investigativă şi orientează  cadrul didactic spre alegerea unei  metodologii adecvate pentru o învăţare 

inductivă şi se observă multă grijă în formularea acestor exemple aşa încât să exprime în termeni 

comportamentali, de actiune efectivă a copilului; multe dintre activităţi au trimiteri şi deschideri 

interdisciplinare şi  favorizează o învăţare individualizată, diferenţiată. 

În general, sugestiile pentru antrenamente mentale sunt astfel construite încât permit 

valorificarea şi punerea în valoare a competenţelor operatorii ale elevilor în situaţii practice. Aceasta 

face ca învăţarea să devină motivantă, copilul descoperă contexte variate în care poate folosi 

informaţia . Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că  se dezvoltă strategii de căutare a 

soluţiilor, de verificare a validităţii unor afirmaţii şi toate acestea contribuie  la accesibilizarea si 

umanizarea informaţiei ştiinţifice. 
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Concluzii şi recomandări 

• Sugestiile de antrenamente mentale au  un caracter exemplar şi sunt reprezentative pentru 

promovarea învăţării active şi în acord cu vârsta elevilor cărora le sunt recomandate. Prin 

modul de formulare orientează demersul proiectiv spre formarea competenţelor funcţionale, 

operatorii şi rezolutive şi generează cu uşurinţă sarcini de lucru. În acelaşi timp se pot 

desprinde sugestii privind situaţiile de învăţare care se recomandă a fi proiectate; 

• Există o bună asociere între referinţe şi activităţi de învăţare care, la nivelul unui demers 

evaluativ trebuie susţinută de o analiză sistematică pe matrice de asociere extinsă la întregul 

curriculum pentru a se evidenţia redundanţele, omisiunile;  

• Se oferă prin sugestiile de antrenament mintal orientări spre  construirea de demersuri 

interdisciplinare; permit individualizarea şi personalizarea învăţării la nevoile grupului de 

elevi; 

• Sunt accentuate deprinderile şi competenţele pe care elevii trebuie să le dobândească în 

urma parcurgerii demersului de învăţare. De multe ori formulările pentru sugestiile de 

antrenament mintal sunt identice cu referinţele sau chiar  mai generale decât referinţele pe 

care le determină ceea ce poate induce neclarităţi conceptuale; sugerăm revizuirea matricei 

de asociere obiective de referinţă – sugestii pentru antrenamente mentale. Cu această ocazie 

se pot revedea şi formulările identice  de activităţi mentale date ca exemplificări pentru 

antrenamentul adecvat dobândirii unor competenţe diferite ceea ce poate crea confuzii şi nu 

favorizarea de  transferuri conceptuale; 

•  Se recomandă realizarea de clarificări conceptuale în ceea ce priveşte relaţia  dintre 

obiective de referinţă şi antrenamentele mentale pentru a se evidenţia determinările pe care 

aceste activităţi de învăţare le induc în formarea competenţelor descrise prin referinţe. De 

asemenea, se recomandă analiza modului în care poate fi gestionat demersul didactic 

centrat pe formarea  capacităţilor vizate în măsura în care aceste antrenamente mentale au 

caracter exemplar şi neobligatoriu.  

Analiza evaluativă  se va extinde pentru întreg ciclul de învăţământ obligatoriu. 
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Capitolul 3 

Evaluarea  manualelor şcolare  de matematică - învăţământ primar 

 

Pentru disciplina Matematică am avut spre analiză un număr de 4 manuale la ciclul primar 

însumând un număr de 576 de pagini.  

Numărului mic de manuale  care a fost luat spre analiză face ca analiza manualelor să se 

constituie într-un exerciţiu de evaluare  cu scopul de a adapta setul de întrebări evaluative  

formulate în studiul de impact pentru reforma din România la realităţile educaţionale  specifice 

Republicii Moldova. Astfel, rezultatele se pot extinde pentru toată oferta de auxiliare curriculare 

aprobate. 

Întrebările evaluative sunt structurate pe următoarele criterii: 

1. Concepţia curriculară 

� Oferă manualul informaţii despre concepţia/principiile care au stat la baza construcţiei 

manualului (prefaţă, ghidul profesorului etc)? 

� Calitatea concepţiei/ principiilor care au stat la baza construcţiei manualului; 

� Consecvenţa aplicării concepţiei în elaborarea manualului. 

                      2.   Conformitatea cu programa şcolară: 

� Conformitatea cu obiectivele programei; 

� Conformitate cu conţinutul programei - Temele/ unităţile de conţinut ale programei se 

regăsesc în manual 

� Conformitatea cu principii ale învăţării şi dezvoltării promovate prin programă. 

�  Toate obiectivele/competenţele programei sunt vizate de aplicaţiile/ sarcinile/ 

activităţile propuse de manual 

       3. Principiul accesibilităţii: 

• Nivelul accesibilităţii conţinutului tematic (gradul de dificultate a noţiunilor, gradul 

de adaptare la vârstă);  

• Accesibilitatea limbajului (claritate, construcţia frazei, stil etc.)  

• Accesibilitatea sarcinilor de învăţare (întrebări, exerciţii, probleme). 

4 Calitatea conţinutului; 

• Absenţa erorilor şi ambiguităţilor ştiinţifice  
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• Dimensiunea axiologică a conţinuturilor (promovarea valorilor recunoscute, absenţa 

discriminărilor rasiale, etnice, religioase, de gen etc.  

• Organizarea sistematică, coerentă 

• Esenţialitatea, reprezentativitatea informaţiilor; 

• Unităţile de conţinut sunt structurate coerent din punct de vedere didactic 

• Raţionalitatea volumului informaţiilor pe unitate de învăţare; 

• Prezenţa structurilor intradisciplinare, interdisciplinare. 

5 Organizarea şi conducerea învăţării: 

• Declanşarea şi cultivarea atenţiei şi motivaţiei învăţării pe unitate de instruire. 

(informaţii interesante, situaţii problematice, conflictuale, grafică atractiv etc.); 

      6.  Calitatea  metodelor care promovează învăţarea activă, pe unitatea de instruire (întrebări, 
exerciţii, rezolvări de probleme); 
• Relevanţa metodelor de învăţare activă în raport cu obiectivele proiectate; 

• Activităţi prevăzute pentru dezvoltarea capacităţii cognitive superioare şi a creativităţii 

(explicarea/interpretarea           unor fenomene şi idei noi, rezolvare de probleme, 

capacitate de gândire critică, capacităţi creative); 

• Activităţile din manual sunt construite din perspectivă participativă:  

• Activităţile prevăzute permit rezolvare în grup/echipă 

• Activităţile prevăzute permit evaluare cu instrumente alternative (proiect, portofoliu, 

etc.) 

• Pentru acelaşi obiectiv/ competenţă sunt propuse mai multe activităţi de învăţare  

vizează capacităţi cognitive diferite; 

• Îndrumări, recomandări explicite sau implicite privind modul de lucru/rezolvare a 

sarcinilor de învăţare; 

•  Prevederi pentru tratarea diferenţială a elevilor (exerciţii, probleme, texte suplimentare 

etc.); 

• Diferenţierea şi reliefarea principiilor, teoremelor esenţiale prin mijloace specifice 

(caract. literelor, încadrarea în chenar sau bandă colorată etc.); 

• Sinteze, rezumate ale ideilor de fond;  

• Calitatea aplicaţiilor; 

• Îndrumări, sugestii privind modul de abordare şi realizare a sarcinilor de învăţare 

(recomandări explicite sau implicite privind tehnicile de învăţare); 

• Manualul prin construcţia sa internă, poate servi îndeplinirii obiectivelor disciplinei 

considerate fără a mai fi nevoie să se apeleze la resurse suplimentare majore; 
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6. Calitatea suportului: 

• Calitatea grafică-estetică a suportului (claritate, expresivitate, culoare, valoare estetică 

etc.); 

• Calităţi materiale ale manualului (dimensiuni, mod de legare) 

• Respectarea unor elemente de igiena lecturii (aşezarea în pagină, calitatea cernelii, 

calitatea tiparului, caracterul tipografic al literei), 

• Caracterul funcţional al graficii, integrarea ilustraţiilor în logica textului; 

7 Originalitatea concepţiei: 

� Originalitatea din punctul de vedere al selecţiei şi organizării conţinuturilor; 

� Originalitatea din punctul de vedere al strategiilor şi metodelor de predare-învăţare; 

� Originalitatea din punctul de vedere al instrumentelor  de evaluare; 

� Originalitatea din punctul de vedere al prezentării şi graficii manualului (valoarea 

estetică). 

� Folosirea unor organizatori grafici pentru sistematizarea informaţiilor sau pentru 

sinteze 

8 Evaluare; 

• Evaluări formative pe parcursul unităţii de învăţare şi evaluare sumativă la final; 

• Calitatea ştiinţifică şi relevanţa metodelor de evaluare în relaţia cu obiectivele şi 

conţinutul considerat. 

Datorită faptului că itemii de evaluare nu sunt egali din punct de vedere calitativ, am 

ajuns la concluzia că acordarea  unui punctaj total pentru fiecare manual ar fi condus la o 

ierarhizare nerelevantă din perspectiva evaluativă propusă şi ar fi estompat  elementele de 

diferenţiere calitativă şi am renunţat la analiza evaluativă prin punctaj a fiecărui manual în parte. 

Considerăm că analiza manualelor pentru clasele I -IV-a subliniază importanţa acordată calităţii 

ofertei educaţionale în ciclul primar. 

 

Manual clasa I 

Manualul este conceput ca o succesiune de unităţi tematice Prietenii, Toată lumea  învaţă,….. 

Lecţiile sunt construite pe trei – patru secţiuni  care se pot identifica contextual ca fiind: 

familiarizare, exersare-structurare, învăţare creativă –rezolvare de probleme. 

Această structură nu este  explicată, prefaţa lipseşte dar este aplicată cu  consecvenţă pe 

parcurs. În prima secţiunea elevul este invitat să facă observaţii cu rol de familiarizare în care 

intervine determinant suportul intuitiv, desenul şi îndeamnă spre învăţare obiectuală, mai ales în 

prima parte a manualului având şi liste de întrebări care să direcţioneze observarea.  
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Observaţiile elevului sunt sistematizate prin rezolvarea unor sarcini care solicită completare, 

operare cu obiecte şi structurarea observaţiilor facute în secţiunea precedentă.  În celelalte secţiuni 

sunt prezente aplicaţii semnificative pentru teme. Sunt  prezente sistematizări la  temele dezvoltate, 

şi   învăţătorul găseşte  sinteze şi  precizări terminologice care pot conduce la ideea introducerii 

terminologiei specifice operaţiilor cu numere la clasa  I. 

Decizia de ordin conceptual a autorilor de a impune abordarea, după primele zece numere 

naturale, a operaţiilor de adunare şi scădere este precedată de lecţii care familiarizează copilul cu 

noţiunea de operaţie. Acest mod de structurare a noţiunilor fundamentale de număr şi operaţie 

considerăm că susţine învăţarea şi asigură  perioada necesară copilului pentru exersare cu scop de 

internalizare a conceptului de număr. 

 Calitatea concepţiei şi proiectării curriculare este bine fundamentată pe tot parcursul 

manualului.  

Manualul respectă programa atât în ceea ce priveşte obiectivele cât şi conţinuturile. 

Conţinuturile sunt  de calitate, organizate sistematic,  cu informaţii reprezentative şi într-un volum 

raţional. Se fac frecvent trimiteri interdisciplinare. Conţinuturile care sunt din extinderi sunt 

evidenţiate prin marcarea cu * a sarcinilor corespunzătoare.  

Exerciţiile propuse pentru exersare  sunt în număr suficient, permit învăţarea activă şi sunt 

ordonate după gradul de dificultate. Sunt prezente la fiecare lecţie sarcini care  permit diferenţierea 

în învăţare, acestea fiind separate prin culoare de rest şi lasă libertatea utilizării lor atît ca teme cât 

şi pentru individualizare. 

 Metodele de învăţare propuse sunt relevante pentru o invăţare activă, indrumarea elevului în 

sarcină este rezolvată ingenios din punct de vedere grafic. Probele de evaluare propuse sunt 

semnificative în ceea ce priveşte concordanţa conţinutului cu programa şi sunt însoţite de 

descriptori, dar grila de evaluare propusă accentuează numai criteriul cantitativ. 

Lucrarea are un pronunţat caracter intuitiv, cu un grad mare de accesibilitate prin exploatarea 

eficientă a suportului grafic. De asemenea    sunt prezentate pe fond colorat temele de recapitulare 

şi sistematizare. Se cuvine a menţiona funcţionalitatea şi calitatea deosebită a suportului grafic care 

este şi punctul forte al manualului.  Grafica  este valorificată excelent în conducerea învăţării. 

 

Manual clasa a II-a. 

    Manualul are o structură coerentă din punct de vedere conceptual: Ne jucăm şi calculăm, 

Observăm şi comparăm, Observăm şi reţinem, Ne amintim, Observăm şi descoperim, 

Exersămînvăţăm!. Fiecare secvenţă se constituie în etapă distinctă de învăţare, prima dintre ele 

având rol de familiarizare şi este introdusă printr-o problemă sugestiv ilustrată. Se remarcă rolul 
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funcţionalitatea suportului grafic care susţine un demers de învăţare prin descoperire, desenul 

având rol de sugestie implicită privind tehnicile de învăţare iar calitatea  grafică şi estetică a 

acestuia o putem aprecia ca fiind remarcabilă. Unele dintre informaţii sunt evidenţiate prin fond 

colorat şi capitolele sunt diferenţiate prin titlu colorat  diferit.  

Apreciem calitatea şi valoarea informaţiilor de ordin ştiinţific care contribuie la o bună 

structurare conceptuală a numărului şi a operaţiilor cu numere, semnificativă la această vârstă. 

Evidenţiem calitatea aplicaţiilor structurate pe trei nivele de dificultate şi prezenţa unor 

îindrumări pentru rezolvare prin exerciţii rezolvate din care elevul trebuie să desprindă elementele 

de ordin algoritmic care se doresc dobândite, ceea ce susţine practic aplicarea principiului 

accesibilităţii. La fiecare lecţie sunt aplicaţii care conduc la dezvoltarea gândirii creative, principiul 

diferenţierii învăţării permiţând învăţătorului abordarea diferenţiată a  aplicaţiilor. 

Probele de evaluare sunt prezente la finalul fiecărui capitol şi propun rezolvarea unor sarcini 

prin itemi de completare sau obiectivi, cu  sarcini care să solicite gândire critică  n care au un 

potenţial formativ ridicat, fără a  se rămâne numai  la nivelul verificării deprinderilor de calcul. 

Acestea  sunt însă bine reprezentate la nivel structural.   

 Evaluările parţiale lipsesc, rolul de feed-back putând fi preluat de o parte dintre sarcinile 

propuse gradat, pe nivele,  la fiecare lecţie.  

Remarcăm şi pentru acest manual rolul funcţional al graficii care este de bună calitate şi cu 

ridicat potenţial formativ. 

          

Manual clasa a III-a. 

 

Manualul păstrează structura manualului  pentru clasa a II-a, şi îşi propune aceeaşi a temelor 

dar  caracteristicile  tipografice şi grafice fac ca să fie mai încărcat faţă de  manualul analizat 

anterior.    

Modul de concepere este clar şi consecvent, fiecare lecţie este structurată în trei secvenţe 

distincte: în prima este o sumară introducere noţională cu folosirea desenului şi a unei situaţii 

problemă cu valorificarea  calităţii funcţionale a graficii, chiar dacă aceasta nu este de calitatea 

celei din manualele anterioare, iar în următoarele sunt prezentate aplicaţii care solicită rezolvare 

prin completare sau prin calcul.  

Aplicaţiile sunt abundente şi  variate relevante pentru realizarea obiectivelor programei care 

vizează însuşirea tehnicii de calcul. 

Pe tot parcursul manualului este păstrată această structură şi se remarcă faptul că volumul  de 

informaţii de pe fiecare unitate de instruire este echilibrat, autorii acordând o atenţie deosebită 
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dezvoltării capacităţilor rezolutive prin structurarea demersului de analiză şi rezolvare a 

problemelor.  Argumentăm această afirmaţie prin remarcarea prezenţei frecvente a secvenţei Cum 

gândim şi calculăm?, sau Cum gândim şi rezolvăm? atât în secvenţa de predare cât şi în partea de 

exersare.  

Manualul pare că se doreşte a avea drept ţintă copiii obişnuiţi, dar nu uită de nevoia de  

diferenţiere calitativă în aplicaţii, şi propune sarcini care să solicite exersarea unor competenţe 

rezolutive adecvate pentru dezvoltarea creativităţii.  De asemenea, apar frecvent situaţii 

problematice care introduc o învăţare cu accent pe dezvoltarea capacităţii de explorare şi 

investigare şi sunt numeroase sarcini ce oferă oportunităţi de exersare a algoritmilor de calcul. 

Reprezentarea grafică este corectă si cu putere motivaţională scăzută, iar în câteva cazuri 

apare folosirea unor forme sintetice de prezentare a calcului dezvoltat utile din punct de vedere al 

scrierii formalizate,  acestea constituindu-se ca recomandări privind tehnicile de învăţare. 

Enunţurile esenţiale sunt evidenţiate grafic, unele dintre ideile de fond sunt rezumate în 

cadrul unor lecţiilor. La nivel de capitol nu găsim rezumate, dar la sfârşitul capitolelor găsim 

probleme recapitulative şi proba de evaluare. Testele îşi propun să evalueze calitatea însuşirii 

obiectivele din programă, fiind legate preponderent de deprinderi de identificare, recunoaştere, de 

rezolvare de probleme cât şi de investigare.  

La sfârşitul manualului este o secţiune rezervată recapitulării şi evaluărilor finale şi    pot fi 

sugestii pentru probe de evaluare care să urmărească progresul elevilor pe o perioadă mai 

îndelungată. De asemenea se remarcă prezenţa unui dicţionar de termeni matematici. 

Dacă în celelalte manuale există preocuparea ca fiecare lecţie să se dezvolte pe două pagini, 

în acest manual autorii acordă număr variabil de pagini temelor pentru a putea propune un număr 

mare de aplicaţii, dintre care unele pot fi alese ca teme de casă. 

În concluzie, avem un manual care solicită învăţătorului un exerciţiu de selecţie a aplicaţiilor 

pentru a răspunde nevoilor variate ale elevilor, şi cu o prezentare grafică fără accente de 

originalitate dar care, prin construcţia sa internă poate servi în mod frecvent îndeplinirii 

obiectivelor programei. 
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Concluzii şi recomandări  

               Din analiza celor patru  manuale pentru ciclul primar se constată că autorii au înţeles  

personalizarea programei în sensul libertăţii de reorganizare a unor conţinuturi, au ales variante 

viabile  din punct de vedere psihopedagogic, iar potenţialului formativ al conţinuturilor în 

relaţie cu principiul intuiţiei este exploatat cu preponderenţă prin intermediul reprezentării 

grafice şi al desenului.  

             Activităţile de învăţare sunt cu dominantă pe sarcini care urmăresc formarea 

competenţelor de ordin operaţional iar cele  comunicaţionale şi atitudinale par a fi implicite şi 

au o frecvenţă redusă de apariţie. 

Sarcinile de învăţare sunt asemănătoare ca formă de construcţie în toate manualele  analizate şi 

solicită completare prin scriere, colorare sau încercuire, cu o bună frecvenţă a situaţiilor care 

solicită deprinderi de investigare, comunicare şi argumentare, şi accentuează deliberat  

exploatarea  curiozităţii şi a motivaţiei pe care copiii o au în primii ani de şcoală pentru a 

dobândi deprinderi de învăţare activă.  

             Toate manualele oferă elevului posibilitatea de a lucra independent.  

  Se cuvine a menţiona sistemica elaborată şi coerentă a organizării şi selectării informaţiilor pe 

unitatea de instruire din toate manualele cât şi calitatea grafică de excepţie a manualului pentru 

clasa I.  De asemenea, subliniem cantitatea şi calitatea aplicaţiilor din toate cele patru manuale. 

Din păcate, nu am putut fi în situaţia de a analiza manuale alternative pentru acelaşi an de 

studiu ceea ce a făcut inutilă cotarea pe fiecare item de evaluare, comparaţia nefiind 

concludentă. 

Manualele analizate sunt: 

Cl Editura Autori An 

apariţie 

Nr. 

pag. 

Cf. programei 

şcolare 

I Editura PRUT 

INTERNAŢIONAL 

Chişinău 

Mihaela Singer, Aurelia 

Răileanu 

2002 120 OMIM 

nr.289/29.07.200

2 

II Editura PRUT 

INTERNAŢIONAL 

Chişinău 

Mihaela Singer, Victoria 

Pădureanu, Aurelia Răileanu 

2002 128 OMIM 

nr.8.4/4din 

28.06.2002 

III Editura PRUT 

INTERNAŢIONAL 

Chişinău 

 Aurelia Răileanu, Mihaela 

Singer, Victoria Pădureanu 

1998 160 OMIM nr.3/4din 

3.06.1997 

IV Editura PRUT 

INTERNAŢIONAL 

Chişinău 

Mihaela Singer, Victoria 

Pădureanu, Aurelia Răileanu 

1996 168 OMIM 

nr.8/7.5din 

6.04.1999 
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