
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
 

CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŞTIINŢE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa şcolară 
 

pentru programul  „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. …… 

 
 

Bucureşti, 2011 



Programa şcolară pentru disciplina ŞTIINŢE 

2 
 

„A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
a programei şcolare pentru disciplina Ştiinţe, 

în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior 

 
Programa  şcolară  pentru  disciplina  Ştiinţe  –  „A  doua  şansă“  –  învăţământ  secundar 

inferior a fost elaborată în conformitate cu: 

   Cadrul European de Referinţă pentru competenţele cheie pentru învăţarea pe tot 

parcursul vieţii; 

  Raportul comun privind progresele înregistrate pentru anul 2010 al Consiliului şi al 

Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru „Educaţie şi formare 

profesională 2010“ şi Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale („ET 2020“); 

  Nevoia  de  adaptare  a  curriculumului  programului  „A  doua  şansă“  –  învăţământ 

secundar   inferior   la   schimbările   din   structura   învăţământului   preuniversitar, 

determinate de renunţarea la şcoala de arte şi meserii şi de apartenenţa claselor a IX-a 

şi a X-a la ciclul liceal inferior. 

 
1. Importanţa disciplinei Ştiinţe în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ 

secundar inferior 
 

Elevii, tineri sau adulţi, care în acest moment sunt în situaţia de a fi abandonat instruirea 

formalǎ şi revin în sistemul de învǎţare oferit de programul „A doua şansǎ“ – învăţământ secundar 

inferior, trǎiesc într-o lume ce se redefineşte pe sine aproape zilnic, în urma progresului rapid al 

ştiinţei şi tehnologiilor. Schimbǎrile rapide care au loc în întreaga lume, progresul în cunoaşterea, 

înţelegerea şi valorificarea mediului înconjurǎtor sunt însoţite în prezent de o creştere a gradului de 

sofisticare şi complexitate în înţelegerea proceselor şi fenomenelor fizice, chimice şi biologice care 

ne influenţează viaţa. Disciplina Ştiinţe sprijină elevii din programul „A doua şansă“ – învăţământ 

secundar inferior în atingerea dezideratelor expuse mai jos, oferindu-le oportunitǎţi pentru: 

  a-şi construi/ perfecţiona propria cunoaştere şi înţelegere ştiinţificǎ; 

  a utiliza idei ştiinţifice şi modele pentru a explica fenomene şi procese naturale; 

  a înţelege diverse domenii de aplicare ale ştiinţelor; 

  a gândi asupra avantajelor şi dezavantajelor determinate de dezvoltarea ştiinţificǎ şi 

tehnologicǎ, asupra mediului înconjurǎtor şi asupra propriei persoane; 

  a realiza diferite investigaţii (singuri sau în grup) utilizând materiale documentare şi 

evaluând propria activitate; 

  a rezolva probleme sau situaţii-problemǎ care necesită competenţe ştiinţifice; 

  a-şi forma şi exersa abilitatea de a „învǎţa sǎ înveţe“ în context ştiinţific şi tehnologic. 

Creşterea cantitativǎ şi în complexitate a ştiinţei se regăseşte într-un curriculum care sǎ 
formeze sau sǎ dezvolte elevului – tânăr sau adult – competenţe generale utile, pentru ca acesta sǎ 
se integreze conştient în lumea tehnicǎ în care trǎim şi sǎ aibǎ acces la slujbe mai complexe, 
specifice noilor standarde tehnice şi tehnologice actuale. Pentru a avea în mod real acces la locuri 
de muncă onorabile şi corect remunerate şi, deci, şansa unei vieţi decente, tânărul/ adultul de azi 
are nevoie de competenţe ştiinţifice şi tehnice, formate şi dezvoltate cât mai coerent şi care să-i 
permită să utilizeze corect şi eficient tehnologiile moderne. De aceea, este esenţial faptul cǎ acest 
curriculum integrat de ştiinţe acoperǎ conţinuturile ştiinţifice de bazǎ, precum şi abilităţile 

practice şi atitudinile indispensabile specifice ştiinţelor (similare ca finalitate competenţelor 
definite în curriculumul de masă), care servesc ca bazǎ pentru ca viitorul absolvent sǎ aibǎ acces 
şi în continuare la cunoştinţe ştiinţifice tot mai sofisticate şi care se înnoiesc permanent. 
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Programa şcolară pentru disciplina Ştiinţe, specifică programului „A doua şansă“ – 

învăţământ secundar inferior, este elaborată din perspectiva constructivistă a învăţării, este 

adaptată şi se adresează nevoilor elevilor – tineri sau adulţi – care au o experienţă  personală 

(ştiinţifică, tehnică şi tehnologică) nestructurată şi dobândită preponderent în situaţii informale 

şi nonformale, legate direct sau indirect de locul de muncă ocupat. Elevii care frecventează 

acest program se confruntă zilnic cu situaţii concrete în care folosesc ştiinţa şi tehnologia 

modernă (telefonie mobilă, sisteme electronice de transfer financiar, sisteme electronice de 

comunicare, modalităţi electronice de acces în clădiri/ instituţii, metode şi tehnici de investigare 

a stării de sănătate etc.) fără a înţelege funcţionarea acestora, impactul lor (prezent şi viitor) 

asupra propriei vieţi şi sănătăţi. De asemenea, ca membri ai societăţii cunoaşterii, elevii care se 

înscriu în caracterisiticile grupului ţintă vizat de programul „A doua şansă“ – învăţământ 

secundar inferior se confruntă cu avalanşa informaţională specifică secolului XXI, fără a fi 

capabili, de cele mai multe ori, să-i înţeleagă sensul şi semnificaţia, precum şi implicaţiile 

acesteia asupra propriei persoane sau a familiei. 

Disciplina Ştiinţe – aşa cum este structurată în cele trei module: Relaţia om-mediu 

înconjurător, Tehnologia şi viaţa şi Interacţiuni în natură (a cǎror parcurgere se realizeazǎ în 

ordinea sugeratǎ, aceasta fiind şi ordinea complexitǎţii temelor propuse spre studiu 

participanţilor pentru a asigura durabilitatea şi transferul învăţării) – a fost gândită astfel încât 

să răspundă în  cât  mai  mare măsură acestor nevoi  identificate.  Logica  disciplinei  Ştiinţe 

vizează o integrare cât mai structurată şi funcţională a conceptelor specifice celor trei ştiinţe 

fundamentale ale naturii: Fizică, Chimie,  Biologie. De asemenea, disciplina Ştiinţe are şi 

scopul  de  a  facilita  alfabetizarea  ştiinţifică  a  elevilor  prin  valorificarea  şi  valorizarea 

contextelor cotidiene familiare acestora, astfel încât elevii să aibă acces la experienţe de 

învăţare cât mai concrete, care să le permită să-şi însuşească şi să exerseze raţionamentul 

ştiinţific şi metodele de lucru practice specifice investigaţiei ştiinţifice. 

Disciplina Ştiinţe este o disciplină de Trunchi Comun, care are alocat, în planurile cadru, 

un număr de 270 de ore, respectiv câte 90 de ore, repartizate echilibrat pentru fiecare modul. 

Cele 90 de ore sunt distribuite astfel: 70 de ore de predare/ învăţare/ evaluare şi 20 de ore la 

dispoziţia profesorului. 

 
2. Principii de elaborare a programei disciplinei Ştiinţe 

 
Persoanele cuprinse în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior 

constituie un grup format din elevi (tineri şi adulţi) care au abandonat la un moment dat 

şcoala fără a-şi finaliza învăţământul obligatoriu, care nu au o calificare profesională sau care 

doresc să obţină o nouă calificare. 

În elaborarea programei, am pornit de la competenţele generale ale programelor de 

gimnaziu pentru disciplinele: Biologie (clasele V-VIII), Fizicǎ (clasele VI-VIII), Chimie 

(clasele VII-VIII), precum şi de la competenţele generale ale programelor celor trei discipline 

pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică. De asemenea, 

programa revizuită respectă principiile şi structura curriculumului pentru educaţia de bază, 

aprobat prin ordinul M.E.C. nr. 5735/2005. 

Modificările intervenite în organizarea învăţământului preuniversitar, prin renunţarea la 

şcoala de arte şi meserii şi transformarea conţinutului şi structurii liceului tehnologic, au impus 

modificări şi în programele şcolare ale programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar 

inferior, în sensul reconsiderării competenţelor generale şi specifice şi adaptării conţinutului 

noţional corespunzător noii realităţi. Aceste condiţionări au determinat existenţa unor elemente 

comune şi specifice pentru curriculumul „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior faţă de 

curriculumul naţional aplicat în învăţământul obligatoriu. 
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Principiile fundamentale care au orientat elaborarea programei sunt: 

   adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să fie corelate competenţele şi 

conţinuturile cu nevoile reale şi imediate ale elevilor; 

   diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la 

particularităţile grupului de elevi; 

  compatibilizarea  cu  obiectivele  şi  finalităţile  propuse  prin  programele  şcolare  din 

învăţământul obligatoriu. 

Principiile specifice care au orientat elaborarea disciplinei Ştiinţe în cadrul programului „A 
doua şansă“ – învăţământ secundar inferior sunt: 

   învăţarea contextualizată – prin centrarea demersului didactic pe experienţele de învăţare 

nonformale şi informale ale elevilor, pe situaţii de învăţare legate de locurile de muncă, 

de situaţiile cotidiene de viaţă ale elevilor; 

  învăţarea experienţială – prin construirea demersului didactic pornind de la experienţa 

specifică a elevilor, îmbinată cu oferirea, prin demersul didactic proactiv, a unor situaţii 

de  învăţare  bazate  pe  experiment,  pe  verificarea  ipotezelor  şi  ideilor  personale  ale 

elevilor; 

  abordarea din mai multe perspective – prin formarea abilităţii de a gândi critic, de a 

studia/ analiza fapte ştiinţifice din perspective diferite, specifice celor trei ştiinţe ale 

naturii: Fizică, Chimie, Biologie; 

   învăţarea bazată pe investigaţie – prin integrarea în demersul didactic al ciclului specific 

cercetării ştiinţifice – aplicarea metodei ştiinţifice în majoritatea activităţilor de învăţare 

în care sunt implicaţi elevii; 

  promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă – prin integrarea prioritară a formării 

comportamentului sustenabil în demersul didactic propus; 

  dezvoltarea competenţelor transversale – prin demersul specific disciplinelor din aria 

curriculară; 

   stabilirea unor sarcini de învăţare adaptate nivelului elevilor ‒ fiecare elev are dreptul la 
succes şcolar şi la atingerea standardului curricular. Programa şcolară stabileşte ceea ce 
majoritatea elevilor trebuie să dobândească prin studiul disciplinei într-un anumit modul; 

raportat la aceasta, profesorii au obligaţia de a stabili sarcini de învăţare adaptate nivelului 

elevilor, astfel încât fiecare elev să realizeze progrese conform posibilităţilor sale; 

  valorizarea  identităţii  etnice  şi  culturale  –  prin  referirea  şi  includerea  elementelor 

ştiinţifice şi tehnologice specifice diferitelor tradiţii în conţinutul noţional abordat. 
 

 

3. Valori şi atitudini în programa de Ştiinţe 

 

  relaţionare pozitivă cu ceilalţi; 

  atitudine proactivă în viaţa personală şi în cea socială; 

  asumarea unui set de valori personale, care să confere identitate persoanei; 

  gândire critică, flexibilă şi prospectivă; 

  asumarea învăţării pe parcursul întregii vieţi ca expresie a dezvoltării durabile; 

  valorizarea creativităţii ca resursă de dezvoltare personală şi comunitară; 

  acceptarea diversităţi de opţiuni în viaţa privată şi în cea publică, a diversităţii etnice, 

sociale, culturale, religioase etc.; 

  asumarea dialogului şi a comunicării interculturale; 

  respect între genuri, generaţii şi culturi. 
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4. Particularităţi ale programei la disciplina Ştiinţe 

 

  în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior, disciplinele 
sunt  constituite  din  unul  sau  mai  multe  module;  astfel,  disciplina  Ştiinţe  este 
repartizată în 3 module autonome, intitulate sugestiv: Relaţia om-mediu înconjurător, 

Tehnologia şi viaţa şi Interacţiuni în natură; 

  există câte o programă şcolară pentru fiecare modul din cadrul disciplinei Ştiinţe, 

programa fiecărui modul al acestei discipline respectând formal structura programelor 

şcolare în vigoare; 

   predarea-învăţarea ştiinţelor naturii (Biologie, Chimie, Fizică) se realizează integrat, 

într-o manieră în care, în funcţie de specificul şi încadrarea şcolilor care organizează 
aceste clase, activităţile să poată fi realizate de oricare dintre profesorii care predau 

disciplinele respective; 

  programa şcolară este proiectată într-o perspectivă inter- şi multidisciplinară, în jurul 

competenţelor generale comune disciplinelor educaţiei de bază; astfel, deşi nu există 

o identitate absolută între competenţele generale ale disciplinelor Fizică, Chimie, 

Biologie la învăţământul de masă şi competenţele generale ale disciplinei Ştiinţe în 

programul „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior, formarea competenţelor 

generale ale disciplinelor Fizică, Chimie, Biologie este însă vizată în integralitatea ei, 

atât în cadrul programei şcolare, cât şi a programului „A doua şansă“ – învăţământ 

secundar inferior; 

   programa şcolară a disciplinei Ştiinţe cuprinde un număr de competenţe generale, care 

urmează a fi formate/ dezvoltate. Dezvoltarea fiecărei competenţe generale se 

realizează, cu precădere, în cadrul unui modul, dar ea este exersată în cadrul tuturor 

modulelor propuse. Această abordare permite exersarea competenţelor la discipline 

diferite, existând astfel o comunicare intermodulară, bazată însă şi pe preachiziţiile 
participantului (experienţa de viaţă, cunoştinţele, deprinderile, abilităţile sale etc.); 

   deşi timpul alocat disciplinei Ştiinţe este mult redus comparativ cu timpul alocat în 

învăţământul obligatoriu, finalitatea disciplinară va fi atinsă prin construcţia 

demersului didactic şi centrarea pe competenţe; utilizarea eficientă a timpului alocat 

parcurgerii modulelor, abordarea conţinuturilor propuse din perspectiva caracterului 

practic-aplicativ şi funcţional al acestora, învăţarea prin investigare şi rezolvare de 

probleme practice/ situaţii problemă sunt elemente cheie în vederea atingerii finalităţii 

disciplinei; 

   valorile şi atitudinile precizate în programele şcolare din curriculumul naţional se 

regăsesc  în  programa  disciplinară  ca  listă  specifică,  dar  sunt,  în  acelaşi  timp, 
încorporate atât sub formă de competenţe specifice, cât şi în întreg demersul didactic 

sugerat; 

  programa disciplinei Ştiinţe este axată pe competenţele generale, care vor fi formate/ 

dezvoltate elevului – tânăr sau adult – ca urmare a participării la activităţi de învăţare 

prin  cooperare,  în  grupe,  în  contexte  reale  şi  cu  sarcini  şi  teme  care  răspund 

intereselor şi nevoilor acestuia; 

   programa disciplinei Ştiinţe este susţinută de materiale educaţionale suport: ghidul 

elevului, ghidul profesorului şi ghidul de evaluare pentru fiecare modul; 

  selectarea şi ordonarea conţinuturilor s-a realizat având în vedere relevanţa lor pentru 

traseul educaţional al grupului de elevi; 

   experienţa de viaţă acumulată de elevii participanţi în program constituie o resursă în 

procesul de învăţare; elevii învaţă integrând noile achiziţii în experienţa proprie; 
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   diversitatea individuală a elevilor, culturală sau de orice altă natură se consideră 

resurse în învăţare; 

   curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) alocat modulelor din trunchiul comun, sub forma 

orelor  la  dispoziţia  profesorului,  susţine  abordarea  diferenţiată  a  procesului  de 

învăţare şi contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii ale elevilor; 

  programa şcolară a disciplinei Ştiinţe are asociate standarde de performanţă; 

  la finalul fiecărui modul se realizează evaluarea competenţei generale a modulului, 

prin evaluarea tuturor competenţelor specifice. 
 

 

5. Structura programei şcolare a disciplinei Ştiinţe, în cadrul programului „A doua 

şansă“ pentru învăţământul secundar inferior 

 
Programa pentru disciplina Ştiinţe, la fel ca şi celelalte programe şcolare din cadrul 

programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior, are următoarea structură: 

 
 NOTA DE FUNDAMENTARE – prezintă legislaţia specifică, europeană şi naţională, 

care  a  stat  la  baza  elaborării  programei;  subliniază  importanţa  disciplinei,  principiile  şi 

valorile fundamentale, precum şi particularităţile acesteia în cadrul programului „A doua 

şansă“ – învăţământ secundar inferior. 

 
 PAGINA  DE  PREZENTARE  A  MODULELOR  DISCIPLINEI  –  prezintă  toate 

modulele incluse în cadrul disciplinei, numărul şi titlul sugestiv atribuit fiecărui modul, 

precum şi competenţa generală asociată modulului; competenţele generale formulate au un 

grad accentuat de generalitate şi complexitate și sunt derivate într-un număr de competenţe 

specifice integrate, care permit o evaluare obiectivă şi conferă flexibilitate învăţării. 

 
 PROGRAMA  ŞCOLARĂ  A  MODULELOR  DISCIPLINEI  –  o  particularitate  a 

programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior este organizarea în module 

autonome; de aceea, programa şcolară propriu-zisă este elaborată pentru fiecare modul al 

disciplinei în parte. 

Programa de modul are următoarea structură: 

A.  Nota de prezentare a modulului – prezintă rolul modulului şi statutul specific al 

acestuia în cadrul disciplinei/ contribuţia modulului la atingerea competenţelor 

disciplinei; 

B.  Competenţa generală, competenţele specifice şi conţinuturile modulului – se 

enunţă competenţa generală a modulului, urmată de un tabel, care conţine 

competenţele  specifice,  însoţite  de  conţinuturile  noţionale  corespunzătoare; 

pentru dezvoltarea fiecărei competenţe specifice au fost selectate cele mai 

relevante conţinuturi; 

C. Sugestii  metodologice  –  orientează  proiectarea  demersului  didactic  în 

concordanţă cu specificul disciplinei în cadrul programului „A doua şansă“ ‒ 

învăţământ secundar inferior. 

√ Sugestii privind activităţile de învăţare – se referă la strategii didactice 

participative centrate pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta la sfârşitul 

fiecărui modul. Metodele de predare-învăţare respectă principiul centrării 

învăţării pe individ şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor 

integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât şi în cea 

socio-profesională sau familială. Este recomandată respectarea unor principii 

esenţiale pentru succesul dezvoltării competenţelor elevilor: 
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- respect pentru diversitatea opiniilor; 

- nonjudecare şi încurajarea permanentă a elevilor; 

- stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor; 

- creativitate în abordarea conţinuturilor şi în utilizarea metodelor de 

predare/ învăţare/ evaluare; 

- deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor; 

- interes pentru dezvoltarea personală a elevilor; 

- valorizarea parteneriatelor cu membrii societăţii civile. 

√ Sugestii privind evaluarea ‒ descrie formele de evaluare specifice 

programului:   evaluarea   iniţială,   curentă   şi   evaluarea  finală  de   modul; 

evaluarea (diagnostică, formativă şi sumativă) se realizează în vederea 

aprecierii/ măsurării competenţelor dobândite anterior sau pe parcursul 

programului, pe căi formale, nonformale şi informale, prin raportarea la 

standardele de performanţă stabilite. 

D. Bibliografia specifică modulului – precizează repere bibliografice 

specifice modulului; conţine titluri de didactică a disciplinei, adrese web ale 

unor site-uri care conţin resurse utile în construirea demersului didactic. 

 
 STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 

Standardele de performanţă pentru fiecare disciplină: 

- reprezintă criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare; 

- constituie specificări vizând cunoştinţele, competenţele şi comportamentele 

dobândite de elevi prin studiul disciplinei; 

- sunt exprimate simplu, sintetic şi inteligibil pentru toţi agenţii educaţionali şi 

reprezintă baza de plecare pentru elaborarea standardelor de evaluare, respectiv a 

criteriilor de notare; 

- sunt relevante din punctul de vedere al motivării elevului pentru învăţare şi conţin 

specificaţii pentru nivelul minimal şi superior de performanţă. 

 
 BIBLIOGRAFIA GENERALĂ PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 

- sugerează repere bibliografice pentru susţinerea demersului didactic; conţine atât titluri 

de didactică şi de pedagogie generală, cât şi documente, acte normative, adrese web ale 

unor site-uri care conţin resurse utile în construirea demersului didactic. 
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ŞTIINŢE 
 

 
 
 
 
 

MODULUL 1: 

Relaţia om-mediu înconjurător 
 

 

Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu 

ajutorul metodelor specifice ştiinţelor 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULUL 2: Tehnologia şi viaţa 
 

 

Competenţa generală: Transferarea şi integrarea cunoştinţelor 

şi metodelor de lucru specifice ştiinţelor în contexte noi 
 
 
 
 
 
 

 

MODULUL 3: Interacţiuni în natură 
 

 

Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor 

poziţii personale, referitoare la impactul ştiinţelor asupra 

naturii şi societǎţii 
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MODULUL 1: Relaţia om-mediu înconjurător 
 

 
 

A. NOTĂ DE PREZENTARE A MODULULUI 

 
Modulul intitulat Relaţia om-mediu înconjurător este un prim pas în lumea ştiinţei; în 

timpul parcurgerii modulului, elevul are posibilitatea de a-şi forma sau de a-şi dezvolta 

competenţa de explorare a mediului înconjurător cu ajutorul metodelor specifice 

ştiinţelor naturii. 

Important de reţinut în abordarea integrată a curriculumului pentru Ştiinţe, respectiv a 

modulului Relaţia om-mediu înconjurător, este faptul că demersul didactic propus ţine cont de 

nivelul de pregătire a elevilor, de experienţa lor de viaţă (sub aspectul contactului cu mediul 

înconjurător), precum şi de problemele cu care aceştia se confruntă în viaţa cotidiană. Abordarea 

propusă prin acest modul este una centrată pe competenţele care urmează să fie formate elevului 

într-o viziune multidisciplinară şi interdisciplinară a conţinuturilor celor trei discipline componente. 
 

B. COMPETENŢA GENERALĂ: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul 
metodelor specifice ştiinţelor 

 
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 

 
1.1. Identificarea principalelor 
componente ale sistemelor/ proceselor 
naturale şi artificiale, precum şi a 
funcţiilor/ rolului acestora 

Procese naturale:  
 Unitatea şi organizarea lumii;  
 Mecanismele vieţii;  
 Ereditatea şi variabilitatea. 

Educaţie pentru sǎnǎtate:  
 Ciclurile vieţii. 

Substanţe şi amestecuri:  
 Amestecurile şi separarea lor; 
 Cu şi despre apă; 
 Substanţe simple şi compuse; 
 Proprietăţi fizice;  
 Transformări fizice, chimice, biologice; 
 Simplu şi compus; 
 Atomi şi molecule; 
 Metale şi nemetale în viaţa mea. 

Reacţii chimice cu importanţă practică: 
 Reacţii acasă şi în laborator;  
 Legi de conservare. 

Energie şi putere: 
 Surse de energie (fizic, chimic, biologic); 
 Ce fel de energie?; 
 Cum se transformă energia? (fizic, chimic, biologic); 
 Energia în viaţa cotidiană (fizic, chimic, biologic). 

Electricitatea şi mediul:  
 Să înţelegem electricitatea (fizic, chimic, biologic); 
 Circuite electrice (fizic, chimic, biologic); 
 Aparate electrocasnice;  
 Aparate tehnice de uz cotidian;  
 Electricitatea statică în natură şi tehnică (fizic, 
chimic, biologic). 

Forţă şi mişcare: 
 Mişcarea (fizic, chimic, biologic); 
 Tipuri de interacţiuni; 
 Măsurare, reprezentare (fizic, chimic, biologic); 
 Aplicaţii în lumea vie. 

 
1.2. Recunoaşterea informaţiilor 

ştiinţifice referitoare la procese şi 

fenomene din mediul înconjurător, 

utilizând diferite surse de informare 

 

1.3. Descrierea sistemelor/ proceselor/ 

elementelor studiate în scopul explicării 

unor transformări din naturǎ 

 

 

1.4. Formularea de întrebări şi 

observarea condiţiilor de desfǎşurare şi 

caracteristicilor transformărilor naturale 

 
1.5. Mǎsurarea mǎrimilor specifice 

utilizând instrumente/ aparate/ 

dispozitive adecvate fenomenelor/ 

proceselor naturale sau artificiale 

 
1.6. Formularea şi verificarea 

ipotezelor ştiinţifice descoperite prin 

experiment/ proiect de cercetare 
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C. SUGESTII METODOLOGICE 

 
Aplicarea curriculumului pentru disciplina Ştiinţe din programul „A doua şansă“ – 

învăţământ   secundar   inferior   oferă   posibilitatea   organizării   flexibile   a   învăţării.   Se 

recomandă ca instruirea să se realizeze în câte 2 ore consecutive de Ştiinţe, într-un spaţiu care 

sǎ permitǎ realizarea experimentalǎ a activitǎţilor, cabinet sau laborator, în funcţie de 

posibilităţile şcolii. Lista de conţinuturi este asociată sistemului de competenţe specifice, care 

conduc la formarea/ dezvoltarea competenţei generale a modulului. 

Demersul propus pentru studierea disciplinei Ştiinţe se realizeazǎ prin mutarea accentului 

de pe abordarea teoreticǎ a temelor ştiinţifice pe studii preponderent practice/ 

experimentale, adecvate experienţei personale de viaţǎ şi specificului calificării profesionale 

pe care elevii urmeazǎ sǎ o dobândească. Investigaţia este fundamentală pentru cercetarea 

ştiinţifică,  demersul  ştiinţific  investigativ  are  însă  similitudini  frapante  cu  procesul  de 

învăţare. La fel ca în ştiinţe, investigaţia ca demers didactic
1
: 

  se centrează pe o întrebare/ problemă/ fenomen; 

  începe cu ceea ce elevii ştiu, angajându-i în căutarea răspunsurilor şi a explicaţiilor 

(ceea  ce  presupune  colectarea  şi  analizarea  informaţiilor,  avansarea  de  predicţii, 

crearea, modificarea şi respingerea unor explicaţii); 

   continuă cu relaţionarea rezultatelor și a cunoştiinţele din domeniu, conducând la 

aprofundarea înţelegerii şi la asumarea de către elevi a propriei învăţări; 

   se finalizează cu folosirea noii perspective dobândite pentru a aborda noi probleme şi 

a testa şi dezvolta explicaţiile obţinute pentru alte fenomene de interes. 
Conţinuturile  sunt  grupate  în  opt  teme  majore,  generale,  care  structureazǎ  marea 

diversitate a informaţiei şi deprinderilor ştiinţifice: Procese naturale, Educaţie pentru 

sǎnǎtate, Substanţe şi amestecuri, Simplu şi compus, Reacţii chimice cu importanţă practică, 

Energie şi putere, Electricitatea şi mediul, Forţă şi mişcare. Aceastǎ abordare ciclicǎ 

(majoritatea celor opt teme se reiau în fiecare modul vizând competenţe cu un grad crescut de 

complexitate) permite profesorului sǎ aibă o vedere de ansamblu asupra conţinuturilor 

întregului modul, precum şi asupra măsurii în care competenţa generală este formată/ 

dezvoltată. Cu alte cuvinte, ordinea temelor propuse de profesor poate fi cea din lista de 

conţinuturi sau orice altă ordine pe care profesorul o consideră convenabilă pentru 

caracteristicile grupului cu care lucrează/ situaţia concretă. Abordarea ciclică a majorităţii 

temelor centrate pe competenţe, care implică în mod crescător operaţiile superioare ale 

gândirii – de la observare şi recunoaştere, în acest prim modul, la transfer şi argumentare în 

ultimul modul – oferă, în final, elevilor posibilitatea de a continua studiile în ciclul superior 

al liceului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Etapele investigaţiei variază după diferiţi autori. Iată mai jos paşii propuşi în National Standards for Science 

Education, 1996: observare, formulare de întrebări, examinarea surselor de informare, proiectarea investigaţiei, 

colectarea, analizarea şi interpretarea informaţiilor, propunerea răspunsurilor şi a explicaţiilor, comunicarea 

rezultatelor. 
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√ Sugestii privind activităţile de învăţare 

 
Rolul central în predarea-învăţarea Ştiinţelor îl are sensibilizarea faţă de ştiinţă şi 

dezvoltarea curiozităţii  ştiinţifice. Ca urmare,  elevii vor fi implicaţi într-o investigare 

activă a fenomenului ştiinţific, în interpretarea rezultatelor şi în atribuirea unui sens 

personal acestora, în concordanţă cu realitatea ştiinţifică. În acest prim modul – Relaţia om- 

mediu înconjurător –, activitǎţile de învǎţare se vor proiecta centrat pe competenţa generalǎ a 

modulului, în sensul descrierii proceselor şi fenomenelor naturale, al identificǎrii şi 

recunoaşterii relaţiilor cauzǎ-efect, respectiv al utilizǎrii corecte a instrumentelor şi aparatelor 

de mǎsurǎ specifice diferitelor teme. Profesorii vor fi aceia care vor provoca şi dezvolta 

curiozitatea ştiinţifică a elevilor, vor coordona activitatea practică în scopul construirii 

înţelegerii şi deprinderilor ştiinţifice. De asemenea, este important ca profesorii sǎ 

accentueze  permanent  legăturile  conceptuale  în  interiorul  disciplinei  Ştiinţe,  legături 

rezultate din cele existente între disciplinele ştiinţifice: fizicǎ, chimie, biologie, matematicǎ 

etc. Numai astfel elevii vor fi capabili să folosească cunoştinţele ştiinţifice, precum şi 

abilităţile mentale în scopul luării deciziilor în probleme de interes local sau general. 

Iată câteva din activităţile de învăţare sugerate, activităţi la care vor participa activ elevii: 

  realizarea de experimente pentru evidenţierea şi compararea funcţiilor componentelor 

celulare, măsurarea şi compararea mărimilor caracteristice proceselor/ corpurilor, 

interpretarea semnificaţiei rezultatelor măsurătorilor, verificarea unor legi, principii 

ştiinţifice; 

  realizarea  unor  investigaţii  cu  grad  mediu  de  dificultate,  care  necesită  utilizarea 

diferitelor strategii şi tehnici experimentale (selectarea şi controlul variabilelor, 

măsurarea, organizarea şi prezentarea datelor sub formă de tabele, liste, grafice etc., 

formularea de concluzii şi de întrebări suplimentare referitoare la subiectul 

investigaţiei). De exemplu, la tema Unitatea şi organizarea lumii se pot organiza 

activitǎţi experimentale, care permit investigarea structurii materiei vii. De asemenea, 

la  tema  Electricitatea  şi  mediul  se  pot  realiza  experimente  cantitative  pentru 

verificarea legilor curentului electric staţionar – mǎsurarea mǎrimilor fizice 

caracteristice, calculul valorilor numerice, prezentarea datelor sub formǎ de tabel sau 

grafic, recunoaşterea caracteristicilor electrice ale aparatelor electrocasnice, a 

principiului acestora de funcţionare, aspecte importante şi legate direct de viaţa 

cotidiană a elevilor; 

  modelarea şi simularea fenomenelor şi proceselor naturale pentru a descoperi relaţii, 

fapte, evenimente din mediul înconjurător şi construirea de hărţi conceptuale, menite 

să faciliteze înţelegerea complexităţii lumii în care trăim. De exemplu: realizarea unui 

dispozitiv artizanal pentru modelarea circuitului apei în naturǎ, realizarea de modele 

ale diverselor tipuri de centrale electrice, modelarea schemei de iluminare a unui 

apartament, „vulcani“ chimici, realizarea unui experiment privind circulaţia apei în 

organism – sensurile de circulaţie a sevei brute şi elaborate prin plante, construirea 

unei stomate artificiale din structura unei frunze, evidenţierea câmpului electric al 
plantelor etc.; 

  dezbateri și jocuri de rol, prin care elevii au posibilitatea de a formula opinii personale 

şi de a găsi şi utiliza argumente valide din punct de vedere logic şi ştiinţific pentru 

susţinerea poziţiei adoptate; cu această ocazie se pot utiliza, de exemplu, diagramele 

Venn, jurnalul cu dublă intrare, jurnalele de lectură, „acvariul“ etc.; 

  realizarea de experimente organizate şi desfăşurate în grupe sau în perechi pentru 

studiul diferitelor transformări (de exemplu, a transformărilor de stare de agregare – 

determinarea temperaturii de fierbere, a temperaturii de topire etc.), determinarea 

densităţii  prin  diferite  metode,  prepararea  unor  soluţii  uzuale,  separarea  unor 
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amestecuri prin diferite metode, identificarea caracterului nemetalic/ metalic al unor 

elemente chimice, studiul unor reacţii chimice; 

  folosirea  softului  educaţional  şi  a  internetului  în  documentare,  precum  şi  pentru 

realizarea   unor   produse   (proiecte,   dispozitive   experimentale   confecţionate   cu 

materiale artizanale etc.); documentarea, în cadrul activităţilor de tip proiect sau în 

cadrul unor activităţi de observare, asupra efectelor fenomenelor fizice, chimice, 

biologice în ştiinţǎ, tehnologie, societate; 

  prezentări orale şi/ sau scrise, care să permită co-evaluarea şi interevaluarea; 

  rezolvarea problemelor practice specifice ştiinţelor naturii prin utilizarea unei game 

cât mai diverse de instrumente, dispozitive şi aparate (microscop, termometru, 

ampermetru, voltmetru etc.), respectiv substanţe şi ustensile de laborator (eprubete, 

baghete, lame, lamele, substanţe-indicatori etc.); 

  evidenţierea  de  relaţii  şi  dependenţe  prin  diagrame,  histograme,  grafice,  tabele, 

simboluri în prezentările scrise şi orale, prin organizarea şi sintetizarea informaţiilor 

şi datelor experimentale în tabele şi grafice, cu scopul de a identifica legăturile între 

acestea; 

  elaborarea de rapoarte asupra unor experimente/ observaţii referitoare la structura şi 

proprietăţile substanţelor anorganice şi oganice studiate în organismele vii şi nevii; 

  construirea unor modele (materiale sau simbolice) personale pentru a vizualiza şi 

explica relaţiile dintre diferitele elemente ale unui produs, proces sau sistem. 

 
√  Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea achiziţiilor cognitive, care implică studiul fenomenelor/ proceselor ştiinţifice, 

precum şi al efectului asupra dezvoltării societăţii în diferite perioade, a personalităţilor, teoriilor, 

aplicaţiilor, posibilităţilor de dezvoltare, a efectelor descoperirilor ştiinţifice se va face avându-se 

în vedere: 

  contextul: timp, spaţiu, cauze, factori interni şi externi; 

  caracteristicile fenomenului: definire, aspecte ale desfăşurării, legi, principii, teorii 

relaţionate  pe  verticală  şi  pe  orizontală,  efecte  politice/  sociale/  economice, 
personalităţi; 

  semnificaţiile şi impactul: însemnătate, consecinţe imediate şi de perspectivă; 

  perspectivele multiple. 

Evaluarea curentă în cadrul orelor de Ştiințe reprezintă o parte integrantă a procesului de 
predare-învăţare. Pentru ca evaluarea să aibă un caracter benefic, se recomandă ca discuţiile 

şi observaţiile adresate elevilor să aibă un caracter pozitiv şi constructiv. Evaluarea  acestui 

modul  are ca scop  identificarea  nivelului  de dobândire  a tuturor competenţelor specifice 

de către fiecare elev. 

Alături  de  formele  clasice de  evaluare,  se recomandă utilizarea unor instrumente  şi 

metode complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea 

sistematică a activităţii şi a comportamentului celor care învaţă. De asemenea, un rol 

important în orientarea cât mai adecvată a elevilor referitor la specificul disciplinei Ştiinţe îl 

are evaluarea cu rol de diagnoză. Această formă de evaluare are un caracter complex şi 

reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul studierii modulului 

pentru detectarea potenţialului de instruire, a potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de 

educare a elevului. O altă formă de evaluare utilizată pentru a aprecia progresul elevilor este 

evaluarea curentă, formativă, care are scopul de a orienta şi de a optimiza învăţarea. 

Evaluarea finală de modul constă în evaluarea portofoliului tematic şi administrarea unei 

probe orale, scrise, practice sau cu sarcini mixte, alternative, la final de modul. Evaluarea de 
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modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului prin evaluarea fiecărei 

competenţe  specifice  pe  baza  unor  standarde  de  evaluare.  Se  recomandă  ca  fiecare 

competenţă specifică să fie evaluată din perspectiva unei grile care descrie gradual 

performanţa elevului. 

Se recomandă o evaluare de tip formativ, care: 

  acceptă „nereuşitele“ elevului, considerându-le momente în rezolvarea unei probleme; 

  intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare; 

  ajută elevul şi profesorul să determine mai bine achiziţiile necesare pentru a aborda 

sarcina următoare, într-un ansamblu secvenţial; 

  asigură o reglare a proceselor de formare a elevului; 

  îndrumă elevul în surmontarea dificultăţilor de învăţare; 

  este continuă, analitică, centrată mai mult pe cel ce învaţă decât pe produsul finit. 

Evaluarea elevilor trebuie să aibă în vedere atât nivelul de dobândire a competenţelor 
specifice, cât şi modul în care aceştia se raportează la activitatea de învăţare prin atitudinile 
şi comportamentele exprimate. Profesorii vor comunica permanent criteriile şi procedurile de 
evaluare. 

 
D. BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ MODULULUI 

 
1.   Bender, L., Enciclopedii vizuale ‒ Invenţii, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2004. 

2.   Chicinaş, L., Ciascai, L, Modelling Method in Teaching – Learning Physics, Proc. 

GIREP Conference, Barcelona, 2000. 

3.   Larousse, Dicţionar ‒ Inventatori şi invenţii, Ed. Tehnicǎ, Bucureşti, 2001. 

4.   Marea carte despre experimente,  Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2006. 
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MODULUL 2: Tehnologia şi viaţa 
 

 

A. NOTĂ DE PREZENTARE A MODULULUI 

 
În acest modul, elevii – adolescenţi sau adulţi – vor avea posibilitatea de a-şi forma/ 

dezvolta abilitǎţi de bazǎ, de a înţelege structura şi proprietǎţile materialelor, respectiv de a 

recunoaşte şi a aplica aceste proprietăţi în contexte diverse (atât cele legate de lumea vie, cât 

şi  cele  tehnologice).  În  acest  scop,  ei  vor  experimenta  procedee  şi  procese  prin  care 

materialele se pot transforma sau modifica. De asemenea, elevii vor analiza modul în care 

alegerea şi utilizarea practicǎ a materialelor în diverse aplicaţii (cotidiene sau tehnologice) 

depinde de proprietǎţile materialelor respective. Transformarea, schimbul de energie conduce 

la procese de schimbare a sistemelor biologice, chimice şi geologice. O mare diversitate de 

resurse naturale pot fi transformate în forme de energie, care, la rândul lor, influenţeazǎ prin 

numeroşi factori existenţa noastrǎ cotidianǎ. Elevii vor studia, discuta, selecta factorii care 

guverneazǎ transferul şi transformarea energiei în Univers, transformarea energiei în forme 

utile, cu aplicabilitate practicǎ zilnicǎ, precum şi conservarea energiei în urma diverselor 

interacţiuni cu materialele. În acest modul se au în vedere următoarele forme de energie: 

energia termică, energia electromagnetică şi modul în care acestea se manifestă în procese 

biologice, chimice şi fizice. La finalul parcurgerii acestui modul, elevii vor observa că există 

o sumă de caractere comune tuturor organismelor vii, prin care ele alcătuiesc o unitate de: 

structură, formaţie fizico-biochimică, funcţionare şi comportament. 

Abordarea integrată a curriculumului pentru Ştiinţe, respectiv pentru Modulul 2 – 

Tehnologia şi viaţa, facilitează un demers didactic şi activităţi de învăţare care ţin cont de 

nivelul de pregătire al elevilor, de experienţa lor de viaţă (sub aspectul contactului cu lumea 

tehnică şi cu mediul înconjurător), precum şi de problemele cu care se confruntă în viaţa 

cotidiană. Abordarea propusă şi prin acest modul este una centrată pe competenţele care urmează 

să fie formate tânărului/ adultului într-o viziune transdisciplinară a conţinuturilor celor trei 

discipline componente. Modulul intitulat Tehnologia şi viaţa continuă demersul ştiinţific propus, 

de această dată fiind vorba de dezvoltarea competenţei de transfer şi integrare a cunoştinţelor 

şi abilităţilor elevilor pentru a analiza şi explica mediul înconjurător cu ajutorul metodelor 

specifice ştiinţelor naturii, printr-un demers bazat pe investigaţie. 

 
B. COMPETENŢA GENERALĂ: Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor 

de lucru specifice ştiinţelor în contexte noi 

 
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 

2.1. Exersarea deprinderilor de utilizare 
corectǎ a instrumentelor/ dispozitivelor/ 

aparatelor în contexte corespunzǎtoare 

intereselor şi nevoilor elevilor 

Procese naturale:  

 Nutriţia – concept de bază în lumea vie; 

 Sensibilitatea la plante şi animale; 

 Corpul uman – mecanism viu; 

 Fluidele vieţii. 

Educaţie pentru sǎnǎtate: 

 Să ne hrănim sănătos;  

2.2. Compararea elementelor unui sistem 
fizic/ chimic/ biologic 
2.3. Ilustrarea conceptelor/ legilor/ 
principiilor în contexte date 
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2.4. Investigarea fenomenelor/ proceselor 

naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi 

interpretarea rezultatelor obţinute 

 Reproducerea la plante şi animale; 

 Boli cu transmitere sexuală. 

Apa – mediu complex:  

 Apa – compoziţie, proprietăţi fizice şi 

chimice; 

 Importanţă practică; 

 Rolul apei în organismele vii; 

 Metalele în viaţa mea;  

 Acizi şi baze uzuale. Proprietăţi fizice şi 

chimice; 

 Reversibil sau ireversibil?; 

 Consumuri energetice. 

Energie şi putere:  

 Încǎlzire şi rǎcire în natură şi tehnică;  

 Simţul tactil, termic, presional, dureros. 

Mişcarea termicǎ; 

 Mărimi caracteristice;  

 Legi şi principii; 

 Utilizarea pârghiilor, inclusiv a celor din 

organismul uman;  

 Motoare termice – funcţionare, efecte; 

 Energia termică – energia internă, căldura, 

entropia, entalpia;  

 Aplicaţii în viaţa cotidiană. 

Electricitate – efecte ale curentului electric, cu 
aplicaţii în natură şi tehnică:  

 Magneţi şi electromagneţi;  

 Materiale magnetice – aplicaţii în lumea vie 

şi în tehnică;  

 Dispozitive care utilizeazǎ electromagneţi. 

Electroliza. Aplicaţii în lumea vie;  

 Pile electrice şi acumulatori. 

Luminǎ şi sunet: 

 Reflexia, refracţia şi dispersia luminii – 

aplicaţii în mediul înconjurător şi în tehnică; 

 Vederea şi culoarea; 

 Auzul şi sunetul. 

Complexitatea lumii: 

 Viaţa şi tehnologia; 

 Măsurare, reprezentare; 

 Calitatea mediului; 

 Tehnologii sustenabile; 

 Cicluri naturale; 

 Lecţie recapitulativă. 

 

 
 
 
 
 
 

2.5. Calcularea mărimilor fizice/ chimice/ 

biologice, obţinute în urma unei investigaţii 

personale sau indicate de profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. Rezolvarea de probleme practice şi 

contextuale cu ajutorul legilor/ principiilor 

specifice ştiinţelor 

 

C. SUGESTII METODOLOGICE 

 
Programa modulului Tehnologia şi viaţa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării. Se 

recomandă ca instruirea să se realizeze în câte 2 ore consecutive de Ştiinţe, într-un spaţiu care sǎ 
permitǎ realizarea experimentalǎ a activitǎţilor, cabinet sau laborator, în funcţie de posibilităţile 
şcolii. Lista de conţinuturi este asociată sistemului de competenţe specifice, care conduc la 
formarea/ dezvoltarea competenţei generale a modulului. De asemenea, conţinuturile sunt grupate 
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în şase teme majore, generale, care structureazǎ marea diversitate a informaţiei şi deprinderilor 
ştiinţifice (Procese în lumea vie, Educaţie pentru sănătate, Compuşi cu importanţă practică, 
Energie şi putere, Electricitate – efecte ale curentului electric, cu aplicaţii în natură şi tehnică, 
Lumină şi sunet, Complexitatea lumii). Aceastǎ abordare ciclicǎ permite profesorului sǎ aibă o 
vedere de ansamblu asupra conţinuturilor întregului modul. Cu alte cuvinte, ordinea temelor 
propuse de profesor poate fi cea din lista de conţinuturi sau orice altă ordine pe care profesorul o 
consideră convenabilă pentru caracteristicile grupului cu care lucrează/ situaţia concretă. 

 
√ Sugestii privind activităţile de învăţare 

 
Curriculumul pentru disciplina Ştiinţe este astfel proiectat încât elevii – adolescenţi sau adulţi – 

care participǎ la programul „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior să-şi dezvolte propria 
înţelegere prin: 

  realizarea unor experimente ştiinţifice; 
  valorificarea experienţei personale; 
  promovarea de practici participative; 
  formarea unei culturi organizaţionale (la nivelul clasei), care să încurajeze discuţiile şi 

interacţiunea (elev-elev, elev-profesor). 
De aceea, se recomandǎ ca demersul didactic să fie construit de către profesor, astfel încât prin 

activităţile de învăţare să fie posibilă formarea/ dezvoltarea competenţei generale asociate 
modulului. Realizarea competenţei generale este posibilă prin intermediul competenţelor specifice, 
cărora le sunt asociate conţinuturi noţionale integrate corespunzătoare ştiinţelor naturii. Fiecare din 
cele şase competenţe specifice poate fi formată/ dezvoltată prin oricare din conţinuturile asociate, 
profesorul având întreaga libertate în a proiecta, organiza şi realiza activităţi de predare-învăţare 
interactive, care să aibă un caracter preponderent experimental, activ. Iată câteva din activităţile de 
învăţare sugerate a fi realizate de către elev: 

  întocmirea unor prezentări orale şi scrise, care permit co-evaluarea şi inter-evaluarea; 
  exersarea abilităţii de a utiliza o gamă cât mai diversă de instrumente, dispozitive şi aparate 

(raportor, ampermetru, voltmetru, ohmmetru, aparatură de laborator) pentru a rezolva 
probleme practice specifice ştiinţelor naturii; 

   utilizarea raţionamentului prin analogie, pentru a compara proporţional diferite cantităţi 
(procentul de grăsimi, proteine şi carbohidraţi din alimente, relaţii între diferite mărimi 
etc.); 

   utilizarea calculatorului pentru a căuta, memora şi regăsi informaţii despre un subiect 
ştiinţific, precum şi pentru a opera cu documente şi fişiere în realizarea proiectelor; 

  citirea indicaţiilor instrumentelor de măsură cu afişaj numeric şi analogic, utilizate pentru 
măsurarea  lungimii,  volumului,  temperaturii,  intensităţii  curentului  electric,  tensiunii 
electrice ş.a.; alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a efectua măsurătorile şi pentru 
a emite judecăţi de valoare referitoare la semnificaţia valorilor numerice obţinute; 

  identificarea dovezii/ dovezilor experimentale utile pentru a susţine o afirmaţie utilizând 
corect limbajul ştiinţific specific ştiinţelor; 

  organizarea şi sintetizarea informaţiilor şi datelor experimentale în tabele şi grafice, cu 
scopul de a identifica relaţii şi dependenţe între acestea; 

   încorporarea diagramelor, histogramelor, graficelor, tabelelor, simbolurilor în prezentările 
scrise şi orale; 

  formularea unui argument logic despre relaţia cauză-efect descoperită experimental; 
  recunoaşterea, selectarea şi compararea informaţiilor ştiinţifice din reviste şi ziare, filme, 

jocuri etc.; 
   construirea modelelor (materiale sau simbolice) personale pentru a vizualiza (de exemplu: 

modelul funcţional al plǎmânilor, model – rolul diafragmei, model – ochiul, urechea, 
dispozitive artizanale realizate cu ajutorul electromagneţilor etc.) şi explicarea relaţiilor 
dintre diferitele elemente ale unui produs, proces sau sistem; 

  explicarea fenomenelor naturale în diferite situaţii propuse (recunoaşterea caracteristicilor 
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sistemelor  vii  şi  nevii,  explicarea  fenomenelor  meteorologice  extreme,  recunoaşterea 
fenomenelor oscilatorii în natură – cutremure, propagarea sunetului); 

   realizarea de proiecte, în echipă sau în perechi, pe diverse teme, cum ar fi: factorii care 
influenţează solubilitatea, rolul apei în organismele vii, aciditatea şi bazicitatea unor soluţii/ 
compuşi, aplicaţii tehnice realizate cu ajutorul apei (plutirea corpurilor, submarinul, relaţia 
între presiune şi formele de viaţă acvatice), factori de risc şi efectele acţiunii factorilor de 
risc asupra sănătăţii organismelor. 

 
√  Sugestii privind evaluarea 

 
Performanţele elevilor care parcurg modulul de ştiinţe Tehnologia şi viaţa vor fi evaluate pe 

parcursul acestuia, având ca specific centrarea pe competenţa generală formată în acest modul. 
Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea competenţelor 
specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul personal al fiecăruia. Se recomandă 
evaluarea fiecărei competenţe specifice prin probe de evaluare specifice, în primul rând prin 
utilizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare formativă (proiect, fişe de activitate 
experimentală, grile de evaluare, fişe de observaţie sistematică etc.). De asemenea, în cazul 
evaluării orale, recomandăm ca aceasta să fie încurajatoare, pozitivă, astfel încât să motiveze şi să 
implice activ elevii în învăţare. 

Profesorii vor comunica criteriile şi procedurile lor de evaluare, precum şi standardele de 
performanţǎ pentru oricare din situaţiile în care elevii demonstreazǎ cǎ sunt capabili de a: 

  selecta o parte din rezultatul activitǎţii lor (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de activitate 
independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc.) pentru a oferi o dovadǎ a 
înţelegerii  unui  concept,  principiu  sau  lege  sau  a  abilitǎţii  lor  de  a  aplica  etapele 
experimentului ştiinţific; 

  explica oral, în scris sau  prin ilustraţii  (scheme,  grafice, diagrame, hǎrţi  conceptuale 
personale, colaje) modul în care dovezile sale susţin înţelegerea ştiinţificǎ; 

  analiza în mod critic propriul lor produs (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de activitate 
independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc.) utilizând criteriile şi 
standardele prestabilite de profesor; 

  critica în mod constructiv şi argumentat produsele colegilor/ celorlalte grupe/ colegului cu 
care fac pereche pentru inter-evaluare. 

Evaluarea curentă şi cea sumativă se vor realiza pe baza tematicii şi a activităţilor de exersare a                                                 
competenţelor specifice. 

Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului. Ea se va realiza 
prin evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza standardelor de performanţă prestabilite. 
Modulul Tehnologia şi viaţa se va încheia cu evaluarea portofoliului tematic şi cu un test de 
evaluare de final, ai cărui itemi se recomandǎ să conţină şi o sarcină experimentală sau o lucrare 
practică. Se recomandă ca, în evaluarea finală a acestui modul, cea mai mare pondere să revină 
probei experimentale/ lucrǎrii practice, iar fiecare competenţă specifică să fie evaluată pe baza a 3-4 
sarcini de lucru, cu grade de dificultate diferite, pornind de la sarcini de lucru simple spre sarcini cu 
un grad ridicat de complexitate, conform competenţelor specifice evaluate. 

 
D. BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ MODULULUI 

 
1. Chicinaş, L. (coord.), Fizica prin experimente şi jocuri, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. 
2. Huţanu, E. (coord.), Dicţionar de biologie pentru uzul elevilor, Fundaţia Nibelungenlied, 
2002. 
3. Colecţiile Arborele lumii, National geographic, Science et vie. 
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MODULUL 3: Interacţiuni în natură 
 
 
 

A. NOTĂ DE PREZENTARE A MODULULUI 

 
În acest modul, prin demersul propus pentru studierea disciplinei Ştiinţe, se creează elevilor 

posibilitatea de a-şi contura şi cristaliza ideile referitoare la lumea complexă în care trăim, la 

impactul acţiunilor omului asupra naturii, societăţii şi vieţii pe această planetă. Abordarea temelor, 

prin mutarea accentului pe studii preponderent practice/ experimentale, facilitează evidenţierea 

interrelaţiilor, conexiunilor şi dependenţelor dintre om, progres tehnico-ştiinţific şi mediu. Prin 

aceasta, sunt valorificate şi valorizate deopotrivă atât experienţa personală de viaţă, cât şi calificarea 

profesională pe care elevii deja o au sau urmează să o dobândească. Modulul 3 – Interacţiuni în 

natură – vizează drept competenţă generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale 

referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii. Competenţele specifice subsumate 

acestei competenţe generale sprijină adultul înscris în programul „A doua şansă“ – învăţământ 

secundar inferior să-şi formeze deprinderi şi atitudini pozitive în ceea ce priveşte mediul 

înconjurător şi protecţia propriei persoane. Acest modul sintetizează teme ştiinţifice complexe, 

de mare generalitate şi care presupun apelul, din partea elevilor, la operaţiile superioare ale gândirii. 

Spre deosebire de modulele anterioare, al treilea modul abordează caracterul complex al 

interacţiunilor din natură şi intercondiţionările reciproce (atât naturale, cât şi tehnice şi tehnologice) 

care ne influenţeză viaţa. Modulul Interacţiuni în natură este centrat mult mai pregnant pe 

aspectele legate de dezvoltarea durabilă, de sustenabilitatea comportamentelor personale şi ale 

grupurilor sociale asupra naturii, climei, evoluţiei planetei, evidenţiind contribuţia diversă, 

complexă a tuturor factorilor (naturali şi artificiali) la calitatea vieţii. 
 

 

B. COMPETENŢA GENERALĂ: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale 

referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii 

 

COMPETENŢE SPECIFICE LISTA DE CONŢINUTURI 

3.1. Utilizarea corectă a terminologiei 
ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii 

referitoare la unele metode de protejare a 

mediului înconjurător 

Omenirea şi resursele sale 

 Biosfera – resursă esenţială; 

 Necesitatea cunoaşterii şi cercetării 

biodiversităţii;  

 Legi şi principii. 

Mediul înconjurǎtor  

 Poluarea ‒ surse şi combatere; 

 Ploi acide. Efectele ploilor acide. 

Coroziune şi protecţie;  

 Efectul de seră şi încălzirea globală. 

Arderile. Hidrocarburi;  

 Efectele industrializării asupra sănătăţii 

umane – CFC, subţierea stratului de ozon. 

Ozonul în stratosferă şi troposferă. Smogul. 

Metalele grele şi sănătatea;  

 Modalităţi de protecţie a mediului 

înconjurător. 

3.2. Compararea elementelor unui ecosistem, 
din perspectivă pluridisciplinară: fizică/ 

chimică/ biologică 

3.3. Aplicarea unui mod de gândire ecologic  în 
rezolvarea de situaţii-problemă specifice 

ecologiei 
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3.4. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

practice în situaţii contextuale, referitoare la 

protecţia mediului înconjurător 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Explorarea consecinţelor propriului 

comportament şi a comportamentului celorlalţi 

asupra mediului înconjurător 

Energie şi putere 

  Transformarea şi conservarea; 

  Electricitatea în organismele vii; 

  Producerea şi stocarea energiei electrice; 

  Efecte asupra mediului înconjurǎtor. 

Forţă şi mişcare 

 Aplicarea principiilor specifice ştiinţelor 

naturii în situaţii contextuale; 

 Presiunea şi aplicaţiile acesteia. 

Gravitaţia şi viaţa 

 Interacţiuni gravitaţionale între corpuri; 

 Mişcarea planetelor în jurul Soarelui. 

Sateliţi artificiali. Evoluţia istoricǎ a ideilor 

despre sistemul solar. Explorarea spaţiului 

cosmic. 

Complexitatea lumii 

 Interconexiuni şi dependenţe; 

 Măsurare, reprezentare; 

 Calitatea vieţii; 

 Tehnologii sustenabile; 

 Lecţie recapitulativă. 
 
 

C. SUGESTII METODOLOGICE 
 

Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării. Ca şi în cazul celor două 

module anterioare, se recomandă ca instruirea să se realizeze în câte 2 ore consecutive de 

Ştiinţe, într-un spaţiu care sǎ permitǎ realizarea experimentalǎ a activitǎţilor, cabinet sau 

laborator, în funcţie de posibilităţile şcolii. Lista de conţinuturi este asociată sistemului de 

competenţe specifice care conduc la formarea/ dezvoltarea competenţei generale a modulului. 

De asemenea, conţinuturile sunt grupate în şase teme majore, generale, care structureazǎ 

marea diversitate a informaţiei şi deprinderilor ştiinţifice. Aceastǎ abordare permite 

profesorului sǎ aibă o vedere de ansamblu asupra conţinuturilor întregului modul. Cu alte 

cuvinte, ordinea temelor propuse de profesor poate fi cea din lista de conţinuturi sau orice 

altă ordine pe care profesorul o consideră convenabilă pentru caracteristicile grupului cu care 

lucrează/ situaţia concretă. De asemenea, chiar dacă metoda proiectului este centrală, în 

abordarea disciplinei Ştiinţe, în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar 

inferior, aceasta accentuează şi mai puternic rolul şi importanţa învăţării prin investigaţie, 

prin proiecte individuale sau de grup. Un proiect reprezintă o activitate gândită în prealabil, a 

cărei intenţie predominantă este o finalitate reală, care orientează activităţile elevului şi le 

conferă o motivaţie. Proiectul este o activitate înţeleasă şi voită, un ansamblu de sarcini care 

urmăresc o adaptare individuală şi socială întreprinsă spontan de elev. Acesta vrea să afle, de 

exemplu, cum s-ar putea reduce cheltuielile privind consumul de energie electrică, de apă sau 

de gaz într-o locuinţă, cum se explică depunerea rapidă a prafului în camera în care locuieşte 

sau cum se aprovizionează prăvălia de la colţul străzii unde locuieşte. Răspunsul la fiecare 

din aceste întrebări îl va putea găsi efectuând cercetări, cerând informaţii la faţa locului, 

parcurgând anumite lecturi, efectuând anumite calcule. Cunoştinţele şi tehnicile devin 

mijloace de realizare a proiectului, nu scopuri în sine. Proiectul constituie un proces 

educaţional sau acţional, delimitat în spaţiu şi timp, care are un început şi un sfârşit bine 
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conturat, iar structura activităţilor sale specifice se distinge în mod cert faţă de activităţile 

educaţionale obişnuite, caracterizate printr-o structură liniară. 

 
√ Sugestii privind activităţile de învăţare 

 
Curriculumul  pentru  disciplina  Ştiinţe  este astfel  proiectat  încât  elevii  care participǎ la 

programul „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior să-şi dezvolte propria înţelegere prin: 

  valorificarea experienţei personale; 

  promovarea de practici participative; 

  formarea unei culturi organizaţionale (la nivelul clasei), care să încurajeze discuţiile şi 

interacţiunea (elev-elev, elev-profesor). 
De aceea, se recomandǎ ca demersul didactic să fie construit de către profesor astfel încât 

prin  activităţile  de  învăţare  să  fie  posibilă  formarea/  dezvoltarea  competenţei  generale 

asociate modulului. Fiecare din cele cinci competenţe specifice poate fi formată/ dezvoltată 

prin oricare din conţinuturile asociate, profesorul având întreaga libertate în a proiecta, 

organiza şi realiza activităţi de predare-învăţare interactive, care să aibă un caracter 

preponderent experimental, activ. Iată câteva din activităţile de învăţare sugerate a fi realizate 

de către elev: 

- explicarea   fenomenelor   naturale   în   diferite   situaţii   propuse   (recunoaşterea 

caracteristicilor sistemelor vii şi nevii, recunoaşterea şi explicarea efectelor poluării 

asupra mediului înconjurător, respectiv asupra calităţii vieţii); 

- iniţierea şi  realizarea creativă a unor investigaţii  pornind  de la tematica propusă 

(analizarea relaţiilor: organism-mediu, unitatea-diversitatea lumii vii, modalitǎţi de 

reducere a consumului de energie etc.); 

- organizarea de activităţi experimentale în perechi sau în grup (fotosinteza, efectele 
interacţiunilor gravitaţionale, studiul mişcǎrii corpurilor în diferite medii etc.); 

- participarea  la  acţiuni  individuale  în  proiecte  pe  termen  lung  (ziarul  de  mediu, 

proiectarea şi realizarea modelului unui oraş ecologic funcţional, observaţii 

meteorologice specifice zonei); 

- realizarea  unor  legături  conceptuale  valorificând  conceptele  comune  disciplinelor 

ştiinţifice: fizica, biologia, chimia, matematica, educaţia tehnologică (proiectarea unor 

machete funcţionale pe temele cuprinse în programa modulului). 

 
√  Sugestii privind evaluarea 

 
Performanţele elevilor care parcurg modulul Interacţiuni în natură vor fi evaluate pe 

parcursul  acestuia  având  ca  specific  centrarea  pe  competenţa  generală  formată  în  acest 

modul. Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea 

competenţelor specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul personal al 

fiecăruia. Se recomandă evaluarea fiecărei competenţe specifice prin probe de evaluare 

specifice, în primul rând prin utilizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare formativă 

(proiectul, fişe de activitate experimentală, grile de evaluare, fişe de observaţie sistematică 

etc.), iar în cazul evaluării orale, este bine ca aceasta să fie încurajatoare, pozitivă, astfel încât 

să motiveze şi să implice activ elevii în învăţare. 

Profesorii vor comunica criteriile şi procedurile lor de evaluare, precum şi standardele de 

performanţǎ pentru oricare din situaţiile în care elevii demonstreazǎ cǎ sunt capabili de a: 

  selecta o parte din rezultatul activitǎţii lor (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de 
activitate independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc.) pentru a 

oferi o dovadǎ a înţelegerii unui concept, principiu sau lege sau a abilitǎţii lor de a 
aplica etapele experimentului ştiinţific; 
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  explica oral, în scris sau prin ilustraţii (scheme, grafice, diagrame, hǎrţi conceptuale 

personale) modul în care dovezile sale susţin înţelegerea ştiinţificǎ; 

  analiza critic propriul lor produs (referat, proiect, poster, instrucţiuni din Fişa de 

activitate independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc.), utilizând 
criteriile şi standardele profesorului; 

  critica  în  mod  constructiv  şi  argumentat  produsele  colegilor/  celorlalte  grupe/ 

colegului cu care face pereche pentru inter-evaluare. 
Evaluarea curentă şi cea sumativă se vor realiza pe baza tematicii şi a activităţilor de 

exersare a competenţelor specifice. Se recomandă o evaluare de tip formativ, care: 

  acceptă „nereuşitele“ elevului, considerându-le momente în rezolvarea unei probleme; 

  intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare; 

   ajută elevul şi profesorul să determine mai bine achiziţiile necesare pentru a aborda 

sarcina următoare, într-un ansamblu secvenţial; 

  asigură o reglare a proceselor de formare a elevului; 

  îndrumă elevul în surmontarea dificultăţilor de învăţare; 

  este continuă,  analitică, centrată mai mult pe cel ce învaţă decât pe produsul finit. 

Evaluarea finală de modul constă în evaluarea portofoliului tematic şi administrarea unei 
probe orale, scrise, practice sau cu sarcini mixte, alternative, la final de modul. Evaluarea de 

modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului prin evaluarea fiecărei 

competenţe  specifice,  pe  baza  unor  standarde  de  evaluare.  Se  recomandă  ca  fiecare 

competenţă specifică să fie evaluată din perspectiva unei grile care descrie gradual 

performanţa  elevului.  Modulul  Interacţiuni  în  lumea  înconjurătoare  se  va  încheia  cu 

evaluarea portofoliului tematic şi un test de evaluare de final, ai cărui itemi se recomandǎ să 

conţină şi o sarcină experimentală sau o lucrare practică. Pentru ca stresul pe care orice 

evaluare îl induce elevului să fie diminuat, este util ca, înainte de evaluarea finalǎ de modul, 

sǎ se organizeze o activitate de evaluare similarǎ (ca structurǎ şi scenariu) celei finale de 

modul. Se recomandă ca în evaluarea finală de modul, ponderea cea mai mare să revină 

probei experimentale/ lucrǎrii practice, iar fiecare competenţă specifică să fie evaluată pe 

baza a trei-patru sarcini de lucru, cu grade de dificultate diferite, pornind de la sarcini de lucru 

simple. 
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STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 
 

 
 

Standard  de  performanţă  1:  Utilizează  metoda  ştiinţifică  pentru  a  verifica  ipoteze 

personale sau canonice în diverse contexte. 
Nivel minim de performanţă: Utilizează metoda ştiinţifică pentru a verifica ipoteze 
canonice asociate conţinuturilor ştiinţifice specifice. 

Nivel superior de performanţă: Utilizează metoda ştiinţifică pentru a verifica ipoteze 

personale în diverse contexe. 

 
Standard de performanţă 2: Transferă şi integrează conceptele ştiinţifice prin investigaţii 

şi cercetări ale unor fenomene şi procese ştiinţifice 
Nivel minim de performanţă: Asociază, în scris, practic sau oral, fenomene și procese 
ştiinţifice unor contexte date/ definite anterior. 

Nivel superior de performanţă: Transferă şi integrează conceptele ştiinţifice în proiecte 

de investigaţie, prezentate sub formă de proiecte funcţionale, eseu ştiinţific/ referat cu 

privire la fenomene, procese, teorii ştiinţifice, fiind capabil să precizeze corect relaţii 

cauză-efect și să analizeze situaţia din perspective multiple. 

 
Standard de performanţă 3: Exprimă opinii faţă de formele diverse de expresie ştiinţifică 

înregistrate de-a lungul timpului. 
Nivel minim de performanţă: Descrie, utilizând unele argumente, propria poziţie sau a 
grupului referitor la rezultatul unei investigaţii ştiinţifice. 

Nivel superior de performanţă: Argumentează propria poziţie sau a grupului referitor la 

rezultatul unei investigaţii ştiinţifice. 
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