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,,…ideea de cunoaştere nu este un stoc, ci un flux, în care se îmbină creativitatea şi experienţa 

indivizilor, iar cunoaşterea nu poate fi măsurată, ci numai efectele ei…..”  ( L.Prusak) 

Lansat in 2000  instruirea în societatea cunoaşterii, 

Intel®Teach este un program Intel şi reprezintă un efort 

mondial de a ajuta deopotrivă  profesorii  şi studenţii – 

viitori profesori - să integreze noua tehnologie în procesul 

de educaţie, pentru a dezvolta competenţele de gândire şi 

învăţare ale elevilor.   

Este un program de perfecţionare care are ca scop 

pregătirea acestora pentru integrarea eficientă a noilor 

tehnologii în activitatea didactică. 

Profesorii utilizează noi abordări în crearea de instrumente de evaluare şi de lecţii care să 

răspundă obiectivelor educaţionale şi standardelor naţionale. Pentru aceasta, dascălii învaţă de la 

alţi profesori cum, când şi unde să introducă tehnologia în planul de lecţie, punând accentul pe 

dezvoltarea capacităţilor cognitive de nivel superior ale elevilor, pe abilitati si deprinderi practice. 

În secolul XXI, odată cu tehnologia care a avansat, devenind mult mai sofisticată şi la 

îndemână, avem acces la nenumărate oportunităţi de participare la viaţa comunităţii, dar şi la 

activităţi de petrecere a timpului liber. În activitatea profesională, computerele au preluat sarcinile 

de rutină şi o mare parte din angajaţi sunt implicaţi în sarcini care necesită flexibilitate şi 

capacitatea de a rezolva probleme într-un mod creativ. 

   Pentru ca elevii să fie capabili să rezolve cu succes sarcini în mediul lor de viaţă, şcoala 

trebuie să le furnizeze mai mult decât deprinderile şi capacităţile de bază.  

Trebuie să le dezvoltăm competenţe pentru secolul XXI cum ar fi: 

• Responsabilitate și capacitate de adaptare — Exersarea responsabilităţii personale și a flexibilităţii 

în contexte legate de propria persoană, loc de muncă și comunitate; stabilirea și atingerea unor 

standarde și ţeluri ridicate pentru sine și pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii 



• Competențe de comunicare — Înţelegerea și realizarea unei comunicări eficiente verbale, scrise și 

multimedia într-o varietate de forme și contexte 

• Creativitate și curiozitate intelectuală — Dezvoltarea, implementarea și comunicarea ideilor noi 

altor persoane; deschidere și receptivitate la nou, perspective variate 

• Gândire critică și gândire sistemică — Exersarea gândirii în ce privește înţelegerea și realizarea 

unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme 

• Informaţii și abilităţi media — Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, și 

crearea de informaţii în diverse forme și medii 

• Capacităţi de colaborare și interpersonale — Demonstrarea capacităţiilor de lucru în echipă și de 

conducere; adaptarea la diverse roluri și responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; 

conduită empatică; respectarea altor puncte de vedere 

• Identificarea, formularea și soluţionarea problemelor — capacitatea de a depista, formula, analiza 

și rezolva probleme 

• Auto-formare — Monitorizarea propriilor nevoi de înţelegere și învăţare; localizarea resurselor 

corespunzătoare; transferul cunoștinţelor dintr-un domeniu în altul 

• Responsabilitate socială — Acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele comunităţii; 

demonstrarea unui comportament etic în contexte legate de propria persoană, loc de muncă și 

comunitate 

Învăţarea bazată pe proiecte 

  Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The 

project method (1918). Proiectul este o metoda interactivă de predare-învăţare, care presupune  o 

micro-cercetare sau o investigare a unui subiect de către elevi. Metoda proiect este fundamentată pe 

principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală (“learning by doing”) ceea ce îi conferă 

şi motivaţia necesară. Elevii trebuie să fie instruiţi să lucreze mai mult în faza proiectivă (pregătirea 

activităţilor), decât în faza acţională. Elevii sunt puşi în situaţia de a anticipa un rezultat, căile de a 

ajunge la el, materialele şi mijloacele ce se vor utiliza. 

       Metoda proiectelor reprezintă un model educaţional centrat pe elev. Activităţile se desfăşoară 

în echipă, elevii învăţând să relaţioneze şi să colaboreze pentru realizarea cu succes a proiectului. În 

cadrul grupului fiecare elev îşi valorifică abilităţile personale.  

Curriculum-ul bazat pe proiecte este condus de întrebări importante care fac legătura dintre 

standardele de conţinut şi gândirea de nivel superior a elevilor cu contexte de viața reală. Produsele 

create de elevi vor arăta că au înţeles materia căutând răspunsuri la câteva întrebări interesante.  

Această metodă se bazează pe anticiparea mental și efectuarea unor acțiuni complexe, legată 

de o temă. Activitatea elevilor se desfășoară în mod independent sau în grup, într-un interval mai 



îndelungat, presupune un efort de informare, investigare, proiectare sau elaborare și se soldează în 

final cu prezentarea unui produs final, care va fi evaluat. 

Proiectele oferă situații autentice, din viața reală pentru contextualizarea activității de 

învățare și în corporarea capacităților de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante. 

Proiectele așează elevii în roluri active ca: rezolvarea unor probleme, luarea unei decizii, 

investigări, documentări. 

A preda bine — şi a implica elevii în procesul de învăţare — necesită în primul rând o 

înţelegere a factorilor care favorizează studiul aprofundat al unui număr de concepte care leagă 

studiul disciplinei de viaţa reală, favorizează o evaluare formativă, continuă, stimulează interesul 

elevilor pentru anumite domenii sau aspecte ale cunoaşterii, leagă teoria de practică şi de viaţa de 

fiecare zi. 

Metoda proiectului în comparaţie cu multitudinea de metode de predare activ-participative 

oferă un cadru generos pentru formarea diferenţiată a individului uman. Pentru a folosi în mod 

eficient metoda proiectului şi a integra tot ce poate oferi resursa numită calculator, sunt foarte 

importanți pașii pe care îi face dascălul pentru planificarea şi proiectarea unităţii de învăţare.   

 Proiectele elevilor se stabilesc de comun acord cu aceştia la începutul unităţii de învăţare, 

vor fi monitorizate pe tot parcursul unităţii de învăţare iar produsul de grup şi individual prezentat 

la finele unităţii de învăţare. 

Ce face  profesorul? 

 Stabileşte obiectivele de referinţă sau competenţele specifice şi analizează conţinutul 

unităţii de învăţare. 

 Stabileşte obiectivele operaţionale pornind de la competenţele specifice/obiectivele de 

referinţă şi abilităţile necesare în secolului XXI pentru a se asigura că elevii studiază 

aprofundat o arie importantă, semnificativă, stabilită prin programa şcolară. 

 Decide asupra tipului de proiect pentru a-i ajuta pe elevi să se axeze pe teme şi concepte 

importante care vizează conexiunile între discipline şi a acestora cu viaţa reală. 

 Planifică evaluarea continuă a elevilor în procesul de realizare a proiectelor individuale şi 

de grup. 

 Selectează activităţi de învăţare după interesele elevilor. 

 Stabileşte rolurile elevilor în grupul de proiect. 

Proiectele bune sunt construite având încă de la început clare obiectivele de evaluare. Acest 

lucru înseamnă că se începe cu identificarea şi respectarea competenţelor specifice-obiectivelor de 

referinţă şi a obiectivelor operaţionale şi astfel se determină ceea ce trebuie să ştie elevii şi apoi se 

defineşte ce şi cum se evaluează. Toate acestea sunt luate în considerare înainte de proiectarea 



activităţilor. Această abordare „inversă” prin metoda proiectului ajută la centrarea unui proiect 

asupra obiectivelor operaţionale .  

  Profesorii  sunt invitaţi să realizeze o aplicație din perspectiva elevului ca şi când ar fi 

elevi în propria clasă. Se va realiza o aplicație  – o prezentare, o publicaţie, un wiki sau un blog, 

etc. ca parte a proiectelor realizate la clasă de către elevi. Aplicaţia ar trebui să demonstreze 

aşteptările cu privire la modul în care elevii ar trebui să atingă acele obiective operaţionale care 

sunt vizate prin proiect. Această aplicaţie ar trebui să corespundă aşteptărilor cu privire la conţinut 

şi tehnică de redactare. 

Planificarea evaluării ne asigură de faptul că un proiect rămâne focalizat asupra 

obiectivelor de învăţare. Planul de evaluare include metodele şi instrumentele de evaluare care 

definesc aşteptările cu privire la calitatea produselor şi a performanţelor elevilor.  

Evaluarea trebuie planificată pentru: 

• a avea în vedere o varietate de strategii de evaluare 

• a include metode de evaluare continua 

• a evalua realizările elevilor obţinute printr-un demers centrat pe obiectivele operaţionale 

• antrenarea elevilor în propriul procese de evaluare 

Realizarea unui wiki 

 Wiki-urile reprezintă site-uri Web de colaborare online care pot fi setate pentru a fi editate 

de oricine sau doar de anumiţi utilizatori. Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate 

modificările şi poate urmări şi monitoriza dezvoltarea conţinutului site-ului. Se vor utiliza în 

instruire materiale scrise în grup, dezvoltare web în colaborare, schimbul de informaţii de 

documentare, de planificare a proiectului, de colectare de informaţii. Ce trebuie să înţelegem din 

cadrul acestor definiţii este faptul că un wiki este un site web gratuit, foarte uşor de folosit, care nu 

necesită cunoştinţe avansate de tehnologia informaţiilor şi care nu necesită un program aparte spre 

a funcţiona. Caracteristica cea mai importantă a unui wiki, cea care a stat la baza extinderii 

fulminante pe care a cunoscut-o această tehnologie, este faptul că oricine poate modifica orice în 

cadrul unei pagini wiki, oriunde şi oricând, fără a fi nevoie de o permisiune anume de acces, de 

citire, scriere sau publicare. 

 Am realizat împreună cu elevii Wiki-uri, site-uri Web de colaborare online, de pe pagina de 

internet http://www.pbworks.com, un site personal central sub denumirea de empatie,  se poate 

accesa prin hiperlinkuri  siteurile google ale claselor XI D, XII D, XIII D la care predau disciplinele 

tehnologice de specialitate mecanică. 

  

 

http://www.pbworks.com/
http://orgmodprod.pbworks.com/w/page/32839850/FrontPage


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare voi prezenta site-ul https://sites.google.com/site/organizareamoderna, creat în 

anul 2011, când am absolvit cursul de formare continuă Master Teacher pe Intel®Teach. 

 

Am alcătuit grupe  de doi elevi și în cadrul grupului fiecărui elev am creat un site, care 

poate fi setat, editat și dezvoltat personal sub îndrumarea profesorului. Pe această pagină se poate 

încărca documente, prezentări din perspectiva elevului, aplicații, publicații, broșuri, teme, fișe de 

lucru, diferite folii, produsele elevilor și dezvoltarea proiectului pentru examenul de certificarea 

competențelor profesionale. 

https://sites.google.com/site/organizareamoderna


Prezint pagina personală al unui elev. Se  poate urmări pas cu pas realizarea portofolilor 

pentru evaluare cât și modul de dezvoltare ale proiectelor pentru examenul de certificarea 

competențelor profesionale. 

 

Colectarea şi schimbul de informaţii cu ceilalţi din afara sălii de clasă sau reflectarea asupra 

învăţării sau procesului s-a realizat prin crearea unui blog clasei de elevi. 

În acest an școlar, în 

momentul actual dezvolt 

pagina de internet google, de 

fapt un wiki împreună și pentru 

fiecare clasă XI D, XII D, XIII 

D. 

 

 

 

 În continuare 

doresc să prezint 

pagina clasei XI D. 

 

 

 

 

 

 

Fiecare elev are pagina personală pe care poate să dezvolte pe placul lui, încarcă lucrările 

realizate la modulul Utilizarea aplicațiilor de tip CAD și la alte module . 

http://bocskaixiiid.blogspot.com/2011/01/xiiidosztaly-blogja.html
https://sites.google.com/site/mechanikaxid2013/
https://sites.google.com/site/bocskaixid2011/
https://sites.google.com/site/bocskaixiid2011/
https://sites.google.com/site/bocskaixiid2011/
https://sites.google.com/site/mechanikaxid2013/


 

De asemenea am postat materiale multimedia la modulul Mașini și utilaje industriale, la capitolul 

Strunjirea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consider că aceste site-uri google construite și dezvoltate împreună cu elevii și în interesul 

lor contribuie într-o mare măsură la integrarea tehnologiei moderne în procesul de educaţie, pentru 

a dezvolta competenţele de gândire şi învăţare ale elevilor, direcționând activitatea didactică spre 

învățarea centrată pe elev prin metoda proiectului. 
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