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ORGANIZAREA INTERDISCIPLINARA A OFERTELOR DE INVATARE LA ELEVII
DIN CICLUL PRIMA PENTRU FORMARE COMPETENTELOR CHEIE LA ELEVII
DIN CICLUL PRIMAR
1.
Precizaţi care dintre aspectele enumerate mai jos ar trebui să fie supus unor transformări
esenţiale, ca urmare a promovării cadrului competenţelor cheie (răspuns multiplu):
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Fig.13- Distribuţia răspunsurilor

Participanţii la cercetare au fost rugaţi să selecteze, dintr-o listă, aspectele despre care
consideră că ar trebui supuse unor transformări esenţiale ca urmare a promovării cadrului
competenţelor cheie. Aşa cum se poate observa din fig.13 cele mai multe selecţii au fost făcute
pentru proiectarea curriculumului din învăţământul primar (273), urmate la mică distanţă de
evaluarea performanţelor elevilor (239) şi apoi de resurse (195).
O reprezentativitate medie au obţinut aspectele care privesc metode şi tehnici de
învăţare eficientă (167), mijloace de învăţământ (164), forme de organizare a procesului
instructiv – educativ (163), conceperea sarcinilor de învăţare (162), urmate la oarecare
distanţă de finalităţile educaţionale (149).
Cel mai mic număr de selecţii au reunit aspecte precum formarea formatorilor (116),
managementul clasei de elevi (113), timpul de instruire (112), parteneriate educaţionale
(106) şi relaţii didactice (97).
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2.
Materialele existente pe piaţă, care abordează tema modalităţilor de dezvoltare a
competenţelor cheie la şcolarii mici prin predarea integrată şi organizarea interdisciplinară a
ofertelor de învăţare, sunt (răspuns multiplu):
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Fig.14- Distribuţia răspunsurilor

În ce priveşte materialele existente pe piaţă şi care abordează tema modalităţilor de
dezvoltare a competenţelor cheie la şcolarii mici prin predarea integrată şi organizarea
interdisciplinară a ofertelor de învăţare, majoritatea repondenţilor au considerat că acestea sunt
suficiente (181) dar, în acelaşi timp, prea scumpe (176).
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3.

Cum apreciaţi calitatea conţinuturilor materialelor referitoare la aceasta temă?
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Fig.15- Distribuţia răspunsurilor

Majoritatea repondenţilor (55%) consideră bună calitatea conţinuturilor materialelor
referitoare la tema modalităţilor de dezvoltare a competenţelor cheie la şcolarii mici prin
predarea integrată şi organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare, 29% consideră că
acestea sunt foarte bune şi doar 1% consideră că acestea sunt nesatisfăcătoare.
4.
Sunteţi interesaţi să participaţi la sesiunile / modulele unui program de formare continuă
cu privire la predarea integrată şi modalităţile de organizare interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolari?
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Fig.16- Distribuţia răspunsurilor
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Aproape toţi repondenţii (92%) se declară interesaţi să participe la sesiunile/modulele
unui program de formare continuă cu privire la predarea integrată şi modalităţile de organizare
interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolari.
5.
Numerotaţi, în ordinea crescătoare a eficienţei lor pentru dumneavoastră, tipurile de
activităţi pentru formare în domeniul acestei teme:
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Fig.17- Distribuţia răspunsurilor

Se poate observa, de asemenea, că repondenţii consideră utilizarea unor platforme
virtuale de formare de tip e-learning (154), studiul individual (105) şi schimburile de
experienţe cu specialişti din alte ţări ale UE (85) ca fiind cele mai eficiente activităţi de
formare (nivelul 6 din 7 de eficienţă) prevăzute în domeniul acestei teme.
Cele mai puţin eficiente sunt considerate a fi cursurile de pregătire (154 le consideră la
nivelul 1 din 7 de eficienţă) şi schimburile de experienţe/bune practici/activităţi metodice
(124 le consideră la nivelul 1 din 7 de eficienţă , iar 148 le consideră la nivelul 2 din 7 de
eficienţă).
Este interesant de remarcat că o parte semnificativă dintre repondenţi (291) ar prefera, în
domeniul acestei teme, un alt tip de activităţi de formare decât cele incluse în chestionar.
Identificarea principalelor caracteristici ale unui program de formare este importantă
pentru realizarea structurii demersului ştiinţific ș i armonizarea conţinutului educaţional cu
nevoile individuale şi de grup ale beneficiarilor. În acest context se poate realiza o rezolvare
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optimă a problemei referitoare la diferenţa dintre nivelul actual de dezvoltare al grupului şi cel
urmărit a fi atins prin programul de formare.
În cadrul chestionarului a fost cuprinsă o întrebare deschisă referitoare la menț ionarea în
ordinea importanț ei a cel puț in trei caracteristici principale ale unui program de formare.
Din analiza informaț iilor se observă că în general persoanele chestionate au formulat
răspunsuri referitoare la conț inutul educaț ional, la modul de organizare a programului de
formare precum ș i la importanț a pregătirii profesionale a formatorului.
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Fig. 18- Distribuţia răspunsurilor

Prima opț iune de răspunsuri
Graficul relevă faptul că prima opț iune de răspunsuri a vizat cu preponderenț ă conț inutul
educaț ional (52%). Cadrele didactice doresc programe de formare în care să predomine
calitatea informaț iei bazată pe conț inuturi ș tiintifice bine structurate, pe elemente de noutate
care să stârnească interesul ș i motivarea pentru participarea activă a cursanț ilor la actul
învăț ării. De asemenea, cunoș tinț ele transmise trebuie să fie relevante, în concordanț ă cu
programa ș colară, având un caracter predominant practic/ aplicativ. În acest sens s-a conturat
necesitatea existenț ei unor obiective clare, bine precizate ș i a unor strategii de învăț are –
evaluare interactive care să stimuleze caracterul dinamic al programului de formare. De aceea
un rol important în cadrul activităț ilor de dezvoltare profesională îi revine formatorului, care
trebuie să aibă o bună pregătire teoretică ș i practică.
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A doua opț iune de răspunsuri
A doua opț iune a cadrelor didactice chestionate a vizat în principal organizarea
programului de formare (47%). Aspectele luate în considerare s-au referit la desfăș urarea în
timp ș i spaț iu a programului de formare precum ș i la caracterul dinamic, atractiv al
cursurilor.
Răspunsurile au reliefat necesitatea ca desfăș urarea activităț ii de învăț are să se realizeze cu
costuri minime, atât în învăț ământul urban cât ș i în cel rural, în cadrul ș colii, cât mai aproape
de domiciliul cursantului sau on-line. De asemenea, este specificată importanț a realizării unor
cursuri gratuite, recunoscute de MECT. Cursurile de formare trebuie să se desfăș oare în
perioade aflate în afara programului cotidian de activitate profesională a cursantului/ la sfârș it
de săptămână sau în vacanț ele elevilor.
Cadrele didactice chestionate au evidenț iat prin răspunsurile formulate necesitatea structurării
programelor de formare pe module, cu antrenarea participanț ilor la prezentarea unor studii de
caz/ schimburi de experienț e /bune practici . Aceste aspecte implică o bună structurare a
cunoș tinț elor sau o prezentare a acestora dintr-un punct de vedere inedit, care să stimuleze
reflecț ia cursanț ilor.
Un aspect important al organizării programelor de formare ș i care a fost evidenț iat în cadrul
răspunsurilor se referă la numărul optim de cursanț i care să permită crearea unui mediu de
învăţare favorabil stabilirii unor relaţii de comunicare deschise, cu caracter empatic, suportiv. În
acest context se pot aborda modalităti atractive, interactive de desfăș urare a programului de
formare care să contribuie la o asimilare cantitativă ș i calitativă a informaț iilor. Se impune
existenț a unei bibliografii ș i a unui suport teoretic puse în timp util la dispozitia cursanț ilor
precum ș i o structurare a programului de formare pe activităț i directe, practice, în echipă sau
individuale. De aceea, formatorul trebuie să utilizeze metode şi tehnici de învăţare eficiente ș i
să construiască materiale de evaluare care să măsoare obiectiv maniera în care cursanţii şi-au
însuşit noţiunile şi instrumentele unui curs .
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A treia opț iune de răspunsuri
A treia opț iune privind caracteristicile unui program de formare se referă în general la
calităț ile unui bun formator (60%). Coordonatorul cursului trebuie să aibă o bună pregătire
teoretică, capacitate de transmitere a informaț iilor, să realizeze cursuri cu caracter concret,
aplicativ, să motiveze cursanț ii în vederea unei participări active la cursuri, folosind tehnici de
predare-învăț are –evaluare moderne.
6.
Acordaţi note de la 1 la 5 cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor din tabelul de mai jos,
necesare unui formator / profesor din perspectiva eficienţei lor în obţinerea performanţei. (1neimportant; 5 - foarte important)
Cunoştinţe de specialitate
Cunoaşterea stilurilor de învăţare specifice cursanţilor
Abilitatea de prezentare dinamică şi interactivă a unui curs
Cunoştinţe PC
Abilitatea de motivare şi implicare activă a cursanţilor
Abilitatea de a construi exerciţii, studii de caz, aplicaţii
practice
Abilitatea de a evalua prestaţia individuală a cursantului
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Abilitatea de a construi materiale de evaluare capabile să
măsoare obiectiv maniera în care cursanţii şi-au însuşit
noţiunile şi instrumentele unui curs
Abilitatea de evaluare a gradului în care noţiunile cursurilor
sunt aplicabile în practica curentă
Îndemânare în folosirea echipamentului modern de training
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7
8
8
59

12
13
2
14

21
17
5
25

90
76
28
57

294
310
380
194

Încrederea în abilitatea oricărui om de a învăţa
Încredere în sine
Abilităţi de comunicare eficientă
Altele

Rolul profesorului-formator este esenţial în obţinerea performanţei urmărite prin activităţile de
învăţare ale programului de formare. Stilul abordat de fiecare coordonator al cursului reprezintă
un cumul de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini care pot optimiza procesul de asimilare cantitativă
şi calitativă a informaţiilor de către cursanţi.
În acest context se justifică existenţa în cadrul chestionarului de faţă a unei întrebări referitoare
la gradul de importanţă acordat caracteristicilor principale ale profesorului formator.
Răspunsurile au fost acordate în funcţie de o scală de apreciere numerică, potrivit căreia 1 a
reprezentat nivelul minim, iar 5-gradul maxim de importanţă considerat de persoanele
chestionate.
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Fig.21- Distribuţia răspunsurilor
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Graficul obţinut în urma centralizării datelor relevă faptul că obţinerea performanţei în învăţare
este condiţionată de cunoştinţele de specialitate şi PC ale formatorului precum şi de abilitatea
acestuia privind evaluarea gradului de aplicabilitate în practica curentă a noţiunilor din curs.
Acestea condiţionează construirea de către formator a studiilor de caz/ aplicaţiilor practice în
vederea unei prezentări calitative, dinamice şi interactive a cursului.
Un rol important în procesul de învăţare îl constituie capacitatea persuasivă a formatorului
evidenţiată prin abilitatea de motivare şi implicare activă a cursanţilor, dar şi prin încrederea
acordată pe o parte capacităţilor proprii şi pe de altă parte abilităţii oricărui om de a învăţa.
Transmiterea şi receptarea în mod eficient a conţinuturilor educaţionale depinde de abilitatea
formatorului de a comunica mesajele într-o formă adaptată stilurilor de învăţare specifice
cursanţilor şi nevoilor de dezvoltare profesională a acestora.
Activitatea de învăţare este optimizată prin procesul de evaluare a modului de asimilare a
informaţiilor. De aceea, este importantă abilitatea de evaluare individuală şi de grup a
cursanţilor, evidenţiată prin modul de construire a materialelor de evaluare capabile să măsoare
în mod obiectiv maniera în care cursanţii şi-au însuşit noţiunile şi instrumentele de curs.

O întrebare deschisă din cadrul chestionarului a urmărit principalele aşteptări
(menț ionate cel puţin trei în ordinea importanţei) pe care le au subiecț ii în ceea ce priveș te
furnizorul de formare continuă / perfecţionare.
Opț iunile au vizat pregătirea profesională a formatorului, abilităț ile de comunicare
eficientă a informaț iilor de către acesta precum ș i capacitatea de a fi un bun manager,
asigurând un control eficient al economiei clasei de cursanț i.
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Fig.22- Distribuţia răspunsurilor
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Prima opț iune de răspunsuri
În ceea ce priveș te competenț a profesională a formatorului, răspunsurile subiecț ilor
chestionaț i (în proporț ie de 48%) au reliefat necesitatea unei temeinice pregătiri de
specialitate ș i PC ale acestuia, a îndemânării în folosirea echipamentului modern de training
care să conducă în mod implicit la prezentarea unor informaț ii actuale ș i cu pronunț at
caracter practic/aplicativ, mai putin accesibile prin studiul individual. Astfel, calitatea
informaț iilor teoretice ș i a exemplelor de bună practică riguros selectate ș i prezentate într-o
manieră persuasivă vor asigura un bagaj informaț ional care să evidenț ieze utilitatea cursului.
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A doua opț iune de răspunsuri
A doua opț iune a subiecț ilor intervievaț i se referă la abilităț ile de comunicare eficientă ale
formatorului (81%). Acesta trebuie să fie un bun orator (pentru ca mesajul transmis sa fie
receptat corespunzător) ș i un excelent facilitator, prin crearea unor situaț ii de învăț are
interactive care să determine stimularea motivării cursanț ilor pentru asimilarea de noi
cunoș tinț e ș i pentru o implicare activă a acestora pe parcursul demersului ș tiinț ific al
programului de formare ș i dezvoltare profesională. În acest sens, resursele didactice utilizate
pe parcursul activităț ilor instructiv-educative trebuie atent selecț ionate, astfel încât să
faciliteze o receptare corectă ș i eficientă a mesajelor transmise.
Abilitatea de prezentare dinamică ș i interactivă a unui curs depinde în mod direct de realizarea
unui feed-back de calitate precum ș i de o receptare corectă din partea formatorului a
sugestiilor cursanț ilor referitoare la conț inutul educaț ional ș i la strategiile inovative de
abordare a învăț ării pe parcursul desfăș urării activităț ilor din cursul de formare. Aceasta va
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conduce la o cunoaș tere de către formator a gradului de pregătire a cursanț ilor în ceea ce
priveș te o temă considerată. De asemenea, evaluarea implică o conș tientizare din partea
cursanț ilor, referitoare la stadiul actual de cunoaș tere de către aceș tia a problemelor
abordate pe parcursul activităț ilor. Feed-back-ul realizat cu responsabilitate de către formator
ș i în conformitate cu finalităț ile programului de formare contribuie la optimizarea procesului
de predare-învăț are-evaluare din cadrul cursurilor.
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A treia opț iune de răspunsuri
A treia opț iune a cadrelor didactice chestionate se referă la trăsăturile importante ale
formatorului pentru relizarea unui demers ș tiinț ific de calitate (67%): tact pedagogic,
creativitate, responsabilitate, seriozitate, punctualitate, spontaneitate, capacitatea acestuia de a fi
un lider/ respectiv un bun manager al economiei clasei de cursanț i.
Formatorul trebuie să anunț e din timp temele cursurilor oferite, pentru a da posibilitatea
studiului individual din partea cursanț ilor, dovedind astfel încredere în abilitatea oricărui om
de a învăț a.
Formatorul trebuie să fie flexibil, abordând cursul din perspectiva unui ghid de parcurgere a
unor etape de învăț are. Astfel va asigura o furnizare eficientă a unui cadru educaț ional
corespunzător pentru utilizarea flexibilă, diferenț iată, centrată pe cursant a predării inovative.
.
În cadrul chestionarului analizat, o întrebare deschisă a avut în vedere menț ionarea de
către subiecț i a cel puț in trei competenț e ce se doresc a fi formate prin cursurile de formare
continuă/ perfecţionare .
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Prima opț iune de răspunsuri
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A treia opț iune de răspunsuri

Informaț iile obț inute în urma analizării datelor furnizate de răspunsurile formulate au
evidenț iat opț iuni ale posibililor cursanț i referitoare la competenț e de utilizare a unor
strategii moderne de predare-învăț are-evaluare, competenț e complementare/de extensie în
alternative educaț ionale (sistemul e-learnimg), competenț e lingvistice, competenț e de
utilizare a tehnologiilor informaț ionale, competenț e de comunicare ș i competenț e necesare
unei economii eficiente a clasei de elevi.
Din analiza graficelor obț inute în urma centralizării datelor se observă că în toate cele
trei variante de răspuns primează într-o proporț ie însemnată (45%, 64%, 60%) competenț ele
referitoare la utilizarea unor metode didactice inovative care vor contribui la o mai bună
cunoaș tere a elevilor sub toate aspectele dezvoltării psiho-individuale, la identificarea copiilor
cu cerinț e educative speciale ș i adoptarea unor măsuri eficiente de instruire astfel încât să se
asigure o dezvoltare optimă competenț elor cheie ale elevilor.
Abilitatea de motivare şi implicare activă a elevilor în procesul de învăț ământ se
bazează pe un management eficient al relaț ionării dintre profesor ș i elev. În acest sens
competenț ele de comunicare asertivă dorite a fi formate în cadrul cursurilor vor sprijini
procesul de manifestare a unui respect faț ă de sine ș i faț ă de elev, promovând totodată
autocontrolul verbal ș i faptic precum ș i aprecierea pozitivă a valorii elevului.
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Procentaje mici sunt acordate necesităț ii formării unor competenț e digitale(sub 10%),
lingvistice (sub 5%) ș i de management al clasei (sub 15%). Totuș i, prezenț a unor astfel de
opț iuni referitoare la competenț ele în utilizarea noilor tehnologii informaț ionale ș i de
comunicaț ie ce se doresc a fi formate evidenț iază faptul că subiecț ii chestionaț i doresc să
utilizeze resurse educaț ionale moderne care să contribuie la eficientizarea actului educativ în
ansamblul său. În acest sens cadrele didactice chestionate au subliniat importanț a dobândirii de
cunoș tinț e referitoare la modalităț i alternative de concepere, proiectare ș i organizare a
lecț iilor. Menț ionăm în acest context formarea competenț elor funcț ional-acț ionale care
implică transferul ș i aplicarea cunoș tinț elor teoretice în rezolvarea unor situaț ii
problematice aparț inând unor contexte noi, interdisciplinare ș i transdisciplinare;
implementarea sistemului AEL în cadrul demersului didactic cu caracter aplicativ, toate acestea
fiind subordonate dezideratului general de a-i învăț a pe elevi să înveț e.
Competenț ele legate de antreprenoriat, de managementul clasei se bazează pe utilizarea
conceptelor ș i teoriilor moderne de comunicare verbală si nonverbală, specifică si diversificată
în vederea facilitării comunicării educator-elev-părinț i-alte cadre didactice ș i a gestionării
eficiente a situaț iilor critice.
Răspunsurile formulate evidenț iază motivaț ia subiecț ilor chestionaț i pentru formarea
competenț elor amintite mai sus. Perfecț ionarea metodelor ș i strategiilor didactice , adoptarea
unor stiluri noi de concepere a lecț iilor, formarea competenț elor lingvistice ș i IT facilitează
procesul de accesare ș i concepere a unor proiecte educaț ionale importante, contribuind la
dezvoltarea personală ș i stimulând încrederea în forț ele proprii a cadrelor didactice.
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