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 RESPONSABILITĂŢI: ISJ Dolj,  Responsabil de procedură: prof.   Cremene 

Cerasela; responsabili de procedură din unitățile de învățământ 

 Cadre didactice ce propun CDS. 

 Reprezentant parinti. 

 Responsabilii catedrelor si comisiilor metodice. 
 

 Procedura 

1. Până la 17 ianuarie al anului școlar în curs, în vederea realizării ofertei şcolare, 

fiecare cadru didactic poate propune CDȘ. Propunerea va conţine: 

- programa pentru CDS, conform metodologiei afişate pe www.edu.ro 
- suportul de curs; 
Notă: Toate documentele se depun în format electronic şi în scris. 

2. Materialele se depun la responsabilul comisiei metodice. Întreaga ofertă va fi 

discutată  şi avizată în şedinţa comisiei metodice. 

3. Programele avizate de comisia metodică se depun la responsabilul de procedură 

numit din cadrul unității școlare, care le va susţine în Consiliul profesoral, iar CP 

va aviza pachetele de CDS ce vor face parte din Oferta educationala a scolii.  

4. Consiliul de Administrație al unității  aproba Oferta si o inainteaza elevilor si 

parintilor pana la data de 7 februarie, în fiecare an, spre consultare.  

5. Elevii isi exprima optiunile in scris in perioada  7 februarie-14 februarie, anual. 

6. Invatatorii si dirigintii centralizeaza optiunile elevilor si le depun la directorul adj. 

Directorul adjunct – dacă nu există director adjunct responsabilul de procedură - 

le va sustine in Consiliul de Administrație . 

7. Consiliul de Administrație aproba pachetul de CDS ca parte integranta a 

Proiectului de incadrare pentru anul scolar urmator in perioada 17-21 februarie. 

Concomitent aproba si programele pentru disciplinele optionale. Directorul 

adjunct- responsabilul de procedură intocmeste foile de avizare pentru fiecare 

programa de optional si le returneaza profesorului propunator.  

8. Popfesorul propunător le inainteaza inspectorului de specialitate spre aprobare. 

Termenul limita de inaintare a programelor de optional catre ISJ este 15 aprilie.  
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9. Pana la  data de 15 mai profesorul propunator ridica programa aprobata de la ISJ 

si depune originalul la directorul adjunct-responsabilul de procedură, iar o copie a 

acesteia si-o pastreaza in portofoliul personal. 

Prezenta procedură este însoțită de 2 anexe: 

1. Model de CDS – structură minimală obligatorie de respectat 

2. Model de fișă de avizare a CDS 

  

MONITORIZARE:  ISGA, ISG, MECTS 

Documentul intră în vigoare începând cu data de 5.10.2010 



ANEXA 1 – PO 80 
 
 

ELABORAREA PROGRAMEI DE OPŢIONAL LA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU 
 

Pentru elaborarea programei de opţional propunem următoarea schemă de proiectare - care este în 
acord cu modelul programelor de trunchi comun. 

 
1. Unitatea de învăţământ 
2. Denumirea opţionalului 
3. Tipul opţionalului 
4. Clasa 
5. Durata 
6. Număr de ore pe săptămână 
7. Autorul 
8. Abilitarea pentru susţinerea cursului 
9. Argument 
10. Competenţe generale 
11. Valori şi atitudini 
12. Competenţe specifice şi conţinuturi 
13. Sugestii metodologice 
14. Bibliografie 

 
 

Pentru argument, se va redacta 1/2-1 pagină care motivează cursul propus: nevoi ale elevilor, ale 
comunităţii locale, formarea unor competenţe de transfer etc. 
 

Competenţele generale reprezintă un ansamblu structurat de cunoştinţe şi deprinderi pe care şi-l 
propune să-l creeze şi să-l dezvolte fiecare disciplină de studiu, pe întreaga perioadă de şcolarizare. 
 

Valorile şi atitudinile orientează dimensiunile axiologică şi afectiv-atitudinală aferente formării 
personalităţii elevului din perspectiva fiecărei discipline. Realizarea lor concretă derivă din activitatea 
didactică permanentă a profesorului, constituind un element implicit al acesteia. 
 

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din 
competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora. Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin care 
se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi, implicit, a competenţelor generale propuse. Ele sunt 
organizate tematic, în unităţi de conţinut. 
 

Sugestiile metodologice propun modalităţi de organizare a procesului de predare-învăţare-

evaluare (strategii didactice, exemple de activități de învățare, evaluare ). Exemplele de activităţi de învăţare 

sugerează demersuri pe care le poate întreprinde profesorul pentru formarea competenţelor specifice și 
sunt construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii 
didactice adecvate contextelor variate de învăţare. 

 

Este recomandabil ca programa de opţional să conţină şi bibliografie. 
 
Opţionalul va avea în catalog rubrica lui proprie, unde se va scrie denumirea 

integrală/completă  a acestuia ( ca de altfel și în registrele matricole). 
 

RECOMANDĂRI/INDICAȚII pentru redactarea programei de opțional: 
Competenţele generale sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care 

urmează să fie formate până la finele şcolarităţii obligatorii, de care are nevoie fiecare individ pentru 
împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe 
piaţa muncii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme 
educaţionale şi vizează atât unele domenii „academice”, precum şi aspecte inter- şi transdisciplinare, 
metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare. 

În vederea valorizării competenţelor cheie şi a asigurării transferabilităţii la nivelul activităţii 
educaţionale, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei să pună accent pe: 
construcţia progresivă a cunoaşterii; flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat; coerenţă şi abordări 
inter - şi transdisciplinare. 



În scopul dezvoltării la elevi a competenţelor de investigare ştiinţifică şi de cercetare, profesorii 
folosesc în procesul de predare/ învăţare/ evaluare descoperirea, problematizarea, experimentul, etc. 
1. Învăţarea prin descoperire are ca rezultat achiziţii trainice şi dezvoltă motivaţia. Presupune iniţierea 
elevilor în activităţi de investigaţie în care elevii sunt puşi în situaţii concrete de formulare de ipoteze, 
documentare în domeniul respectiv, realizarea unui experiment, interpretarea datelor, formularea de 
concluzii şi prezentarea acestora în diverse forme (scris, oral, grafic). Se poate realiza pe următoarele căi: 
inductivă (de la particular, concret la general), deductivă (de la general la particular), transductivă (prin 
analogie între sisteme sau componente ale acestora). 
2. Problematizarea pune elevul în situaţia de a soluţiona, prin activitate proprie de cercetare, o anumită 
problemă care îi stimulează curiozitatea şi care îl incită la căutări, dezvoltând scheme operatorii ale gândirii 
divergente. 
3. Experimentul, ca metodă de învăţare, poate fi aplicat cu succes alături de descoperire şi de 
problematizare asigurând astfel, prin provocarea unor procese sau fenomene, cunoaşterea directă, 
nemijlocită a lumii vii. Elevii îşi însuşesc metode şi tehnici specifice şi capătă deprinderi de lucru. 
Alte metode care asigură succesul în procesul de predare/ învăţare/ evaluare a cunoştinţelor: 
4. Modelarea - presupune cunoaşterea indirectă a realităţii prin analogie, cu ajutorul modelelor ce 
reproduc anumite sisteme naturale. Se folosesc mai multe tipuri de reprezentări: similare cu originalul, 
analoage (simplificate, schematizate) şi ideale (teoretice, abstracte). Se va insista pe trecerea de la utilizarea 
modelelor statice la cele dinamice, pe folosirea unor modele diferite pentru acelaşi proces sau fenomen, pe 
utilizarea modelelor decompozabile. 
5. Algoritmizarea - asigură însuşirea şi aplicarea unor scheme logice de desfăşurare a activităţilor 
intelectuale teoretice şi practice în învăţarea biologiei. Este importantă trecerea de la parcurgerea unor căi 
deja cunoscute, la dezvoltarea propriilor căutări şi cercetări necesare în viaţa activă. 
6. Dezbaterea şi asaltul de idei - permit dobândirea, de către elevi, a cunoştinţelor biologice, afirmarea 
opiniilor personale, dezvoltă spiritul de cooperare, creativitatea, spiritul critic şi stimulează spontaneitatea. 
7. Studiul de caz - presupune analiza şi dezbaterea unor situaţii-problemă întâlnite în practica vieţii şi 
asigură apropierea învăţării de contextul extraşcolar. 
8. Proiectul - stimulează elevii să realizeze investigaţii în laborator pe o anumită temă, să confecţioneze 
modele pentru orele de biologie, să elaboreze lucrări ştiinţifice pentru simpozioane, cercuri, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice. Proiectul, individual sau în grup, oferă oportunitatea educaţiei pentru sănătate şi a 
educaţiei ecologice. 
Existenţa laboratoarelor în reţeaua AEL permite realizarea lecţiilor interactive, stimulând creativitatea 
profesorului, spiritul de echipă al elevilor într-un proces didactic modern. Soft- urile educaţionale de 
simulare substituie materialele şi instrumentele didactice clasice, asigură monitorizarea, evidenţa evoluţiei 
fiecărui elev, iar în perspectivă învăţarea la distanţă. 

Programa are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 
competenţe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. 
Competenţele specifice vor fi concretizate, în cadrul fiecărei ore, prin activităţi de învăţare 
corespunzătoare conţinutului şi opţiunilor profesorului asupra tipului de lecţie. 
Actuala programă şcolară valorifică exemplele de activităţi de învăţare din programele anterioare 
(elaborate după modelul centrat pe obiective), oferind astfel cadrelor didactice un sprijin concret în 
elaborarea strategiilor de predare care să permită trecerea reală de pe centrarea pe conţinuturi pe centrarea 
pe experienţe de învăţare. Activităţile de învăţare trebuie astfel construite, încât să se pornească de la 
experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de 
învăţare. 
În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu preponderenţă 
a evaluării continue, formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiţionale (probe orale, probe 
scrise, probe practice) cu cele complementare (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică 
a activităţii şi comportamentului elevului, etc.) şi va pune accent pe: 
- corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară; 
- valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev; 
- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare; 
- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite în contexte 
non-formale sau informale. 
Se va valorifica activitatea individuală şi activitatea în echipă pentru asigurarea unui feed-back necesar 
diferenţierii parcursurilor de învăţare. Strategiile moderne de evaluare accentuează acea dimensiune a 
acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (ca 
ansamblu de cunoştinţe), dar mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi), susţinând 
individualizarea actului educaţional. 
Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate, prevăzute de 
programa şcolară. De exemplu: 
- selectarea răspunsului corect; 



- asociere între: noţiuni, enunţuri etc., incluse în coloane diferite; 
- completarea propoziţiilor, desenelor, schemelor lacunare, etc.; 
- itemi de tipul adevărat – fals; 
- întrebări structurate; 
- rezolvarea de probleme; 
- eseuri structurate; 
- realizarea de referate, portofolii, proiecte; 
- formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice; 
- realizarea unui plan de investigaţie; 
- rezolvarea fişelor pentru aplicaţiile practice. 
Evaluarea, în mod tradiţional, a fost folosită de profesor pentru a monitoriza învăţarea elevului şi a 
furniza o bază pentru asigurarea notelor. În timp, caracterul evaluării s-a schimbat, rolul acesteia crescând 
permanent. Deşi evaluările folosite în diferite contexte şi în diferite scopuri apar ca fiind diferite, subscriu 
aceloraşi principii comune, unul dintre acestea este că evaluarea este întotdeauna un proces de gândire 
asupra dovezilor furnizate. 
În teoriile moderne ale învăţării şi cogniţiei un accent major este plasat pe dimensiunea socială a învăţării, 
incluzând practici participative care vin în sprijinul cunoaşterii şi înţelegerii. 
Ca urmare, practicile evaluării ar trebui să depăşească focalizarea pe deprinderi şi reproducerea de cunoştinţe şi să vizeze 
aspecte mai complexe legate de achiziţiile elevilor. 
Ceea ce indivizii ştiu, cum ştiu şi cum sunt capabili să-şi folosească cunoştinţele pentru a răspunde la 
întrebări, a rezolva o problemă şi a se angaja în învăţare adiţională, este aspectul cheie care determină 
participarea în societatea actuală. Ca urmare, evaluarea ar trebui să fie centrată pe strategiile specifice pe care elevii le 
folosesc în rezolvarea problemelor, identificându-se acelea care provoacă o dezvoltare continuă a eficienţei şi sunt ancorate la 
un anumit domeniu particular de cunoştinţe şi deprinderi. 
Achiziţiile, în majoritate, sunt acumulate prin interacţiune şi discurs; în cadrul clasei înţelegerea se produce 
prin întrebări şi răspunsuri. Ca urmare, evaluarea ar trebui să evidenţieze cât de bine se angajează elevii în practicile 
comunicative şi cât de bine folosesc instrumentele de comunicare corespunzătoare domeniului. 
În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu preponderenţă 
a evaluării continue, formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiţionale cu cele alternative 
(proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi,observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevului) şi va pune accent pe: 
- corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară; 
- valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev, 
- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare; 
- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite în contexte 
non-formale sau informale. 
O astfel de evaluare, formativă, este susţinută de coerenţa demersului de învăţare, adică de coerenţa 
demersului elevului şi este evident orientată către procesele care generează produsele vizibile ale învăţării. 
Evaluarea formativă întreţine un raport interactiv cu formarea, permiţând profesorului să garanteze că 
modelele de formare propuse sunt adaptate caracteristicilor elevilor, şi anume, diferenţelor individuale în 
învăţare şi aprofundare. Această formă de reglare este necesar să intervină în decursul actului de formare, 
înainte de certificare sau orientarea ulterioară. Evaluarea formativă însoţeşte învăţarea şi permite ajustări 
consecutive în funcţie de feedback-ul obţinut. 
Departe de a fi o simplă constatare a unei cantităţi de reuşită sau eşec, nu se limitează doar la înregistrarea 
rezultatelor, mergând până la aflarea „de-ce”-urilor rezultatelor. Pune accent pe aspectele calitative şi nu pe 
cele cantitative şi permite corectarea traiectoriilor. 
În afara tehnicilor tradiţionale de evaluare: înregistrări ale discuţiilor din clasă, înregistrări ale acţiunilor elevilor, teste 
scrise, teste de evaluare prin activităţi practice, tema pentru acasă, se recomandă şi folosirea altor mijloace 
alternative: proiectul şi portofoliul. 
Proiectul este o activitate complexă care presupune: investigarea problemei, realizareaproiectului propriu-zis 
şi prezentarea acestuia, evidenţiind capacitatea de a lucra în cooperare, dea realiza activităţi independent, 
de a comunica, de a împărtăşi celorlalţi propriile păreri şi concluzii, de a lua decizii. 

 
Pornind de la ideea că un demers de proiectare curriculară trebuie să acorde conceptului de 

competenţă semnificaţia unui „organizator” în relaţie cu care sunt stabilite finalităţile învăţării, sunt 
selectate conţinuturile specifice şi sunt organizate strategiile de predare-învăţare-evaluare, actuala programă 
şcolară a urmărit valorizarea cadrului european al competenţelor cheie la următoarele niveluri: formularea 
competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi atitudini; organizarea elementelor de conţinut şi 
corelarea acestora cu competenţele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice. 
Programa şcolară reprezintă elementul central al proiectării didactice. Proiectarea didactică presupune: 
I. Lectura personalizată a programei; 
II. Planificarea calendaristică; 



III. Proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare şi implicit a lecţiilor. 
Elaborarea documentelor de proiectare didactică necesită asocierea într-un mod personalizat al 
elementelor programei – competenţe specifice şi conţinuturi, cu resurse metodologice, temporale, 
materiale. 
Planificarea calendaristică ca instrument de interpretare personalizată a programei, se racordează la 
individualitatea clasei. Pentru realizarea acesteia se recomandă parcurgerea următoarelor etape: 
1. Studierea programei; 
2. Împărţirea pe unităţi de învăţare; 
3. Stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare; 
4. Alocarea timpului necesar pentru fiecare unitate de învăţare în concordanţă cu competenţele specifice 
vizate, conţinuturile alocate şi individualitatea fiecărei clase. 
Structura planificării calendaristice 
Nr.-Unitatea de învăţare, titlu-Competenţe specifice vizate-Conţinuturi -Număr de ore alocate-Săptămâna-
Observaţii 
Proiectarea unei unităţi de învăţare necesită aplicarea unei metodologii care constă într-o succesiune de 
etape înlănţuite logic, ce conduc la detalierea conţinuturilor de tip factual, noţional şi procedural care 
contribuie la formarea şi/ sau dezvoltarea competenţelor specifice. 
Etapele proiectării, aceleaşi pentru orice unitate de învăţare, se regăsesc în următoarea rubricaţie: 
Conţinuturi detaliate ale unităţii de învăţare-Competenţe specifice vizate-Activităţi de învăţare-Resurse 
Evaluare 
Ce ? De ce ? Cum ? Cu ce ? Cât ? 
Activităţile de învăţare se construiesc pe baza corelării dintre competenţele specifice şi conţinuturile 
prevăzute de programă. Activităţile de învăţare presupun orientarea către un scop, redat prin tema 
activităţii, fiind transpuse într-o formă de comunicare inteligibilă elevilor – adecvată nivelului de vârstă al 
acestora. 
Pentru a avea succes în societatea cunoaşterii, într-o economie a competiţiei crescute, toţi elevii trebuie să 
înveţe să comunice, să gândească şi să raţioneze eficient, să rezolve probleme complexe, să lucreze cu date 
multidimensionale şi reprezentări sofisticate, să formuleze judecăţi referitoare la acurateţea masei de 
informaţie, să colaboreze în diverse echipe şi să demonstreze o puternică automotivare. 
Copiii nu urmează acelaşi drum pentru creştere intelectuală şi schimbare, ei nu sunt pregătiţi să înveţe în 
acelaşi mod, mai degrabă învaţă unele proceduri încet şi folosind rute multiple; dezvoltarea cunoştinţelor 
nu numai că este variabilă, dar se constituie în contexte şi situaţii particulare. Ca urmare, instruirea ar trebui 
să ţină cont de natura culturii clasei, de practicile pe care le promovează şi de variaţia individuală. 
Modelarea competenţelor cognitive prin participare în grup şi interacţiune socială este un mecanism important pentru 
internalizarea cunoştinţelor şi deprinderilor. 
Indiferent de tipul de achiziţie urmărit, fie o unitate foarte specifică a unei deprinderi sau a unei 
cunoştinţe, fie o schemă amplă de rezolvare a unei probleme complexe, dezvoltarea unei cunoaşteri 
profunde a unui domeniu necesită timp şi focalizare pe oportunităţile de exersare şi feedback. Ca urmare, 
furnizarea unui feedback informativ şi la timp va conduce la exersarea  efectivă şi eficientă a unei deprinderi, aceasta fiind 
una din sarcinile instruirii. 
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AANNEEXXAA  22--PPOO  8800   

  
   

                                                                                                      A  V  I  Z  A  T, 
                                                                                              Inspector de specialitate, 

 
 

FISA  DE  AVIZARE 
A PROIECTULUI DE PROGRAMA PENTRU OPTIONAL 

 
A. Avizul scolii 
    Denumirea optionalului __________________________________________ 
    Tipul _________________________________________________________ 

    Unitatea de învățământ_______________________________________________ 
    Clasa _____________ 
    Durata ____________ 
    Numar de ore pe saptamana _____________ 
    Autorul ___________________________________ 
    Abilitatea pentru sustinerea cursului _________________________________ 
   
B. Avizul ISJ 
                             CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE 
 

 DA NU DA,cu 
recomandare 

I.Respectarea stucturii standard a programei 

Argument    

Competente specifice    

Continuturi (asociate competentelor)    

Valori si atitudini    

Sugestii metodologice (inclusiv modalitati de 
evaluare) 

   

II.Existenta unei bibliografii 

III.Elemente de calitate 

Respectarea particularitatilor de varsta a 
elevilor 

   

Concordanta cu etosul scolii, cu interesele si 
cu nevoiele comunitatii 

   

Continutul argumentului    

- oportunitatea optionalului    

- realismul in raport cu resursele disponibile    

Corelarea competentelor cu continuturile    

Corelarea competentelor cu situatiile de 
invatare propuse la Sugestii metodologice 

   

Adecvarea modalitatilor de evaluare la 
demersul didactic propus 

   

    

 
 
                AVIZUL CONDUCERII ŞCOLII:…………………………………..( DA / DA , CU 
RECOMANDĂRI/ NU),  AVIZUL C.A. AL …………………………………………………………… 
DIN………………… 

 
NOTĂ:  Pentru a fi avizat , proiectul de programă de opţional  trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi 
II şi cel puţin 5 „Da, cu recomandări” la punctul III. 
 
 
 
Director, 
Prof.  
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