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Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (procesul verbal nr.22 din 5 iulie 2019) 

 

PRELIMINARII 

 

Curriculumul la disciplina Biologie pentru treapta liceală este documentul normativ-reglator 

de tip proiectiv ce contribuie la formarea competențelor specifice disciplinei prin prisma unităților de 

învățare. Disciplina Biologie se studiază cu statut de disciplină obligatorie în clasele a X-a - a XII-a 

în cadrul ariei curriculare Matematică și științe.   

Prezentul curriculum a fost elaborat în baza documentelor de politici educaționale, în special 

Codul Educației (2014), Cadrul de referință al curriculumului național (2017), Curriculum național 

(2018) și Curriculum de bază (2018).  

Scopul curriculumului la treapta liceală este de a sprijini formarea elevilor liceeni în procesul 

de studiu aprofundat, orientat spre continuarea studiilor în învățământul superior. 

Astfel, conținutul curriculumului este conceput astfel, încât să formeze la elevi: 

 abilități de lucru cu informație; 

 responsabilitate pentru propriile acțiuni, responsabilitate și respect față de cei din jur; 

 capacități de reflecție pentru ași eficientiza procesul de învățare; 

 angajament intelectual și social în procesul de luare a deciziilor etc. 

În acest context, curriculumul realizează un șir de funcții ce contribuie la proiectarea și 

desfășurarea eficientă a procesului de învățământ la treapta liceală și anume: 

 monitorizează procesul de proiectare, organizare, desfășurare și evaluare didactică la 

disciplină; 

 oferă repere teoretice privind strategia de predare-învățare-evaluare;   

 contribuie la formarea competențelor specifice disciplinei la elevi; 

 reprezintă axa orientativă de ghidare în carieră a elevilor; 

 servește drept reper pentru elaborarea produselor de tip metodologic: manuale școlare, 

ghiduri metodologice, softuri educaționale, teste de evaluare etc. 

Curriculumul la disciplină are mai mulți beneficiari:  

 actori educaționali implicați în procesul de învățământ: cadre didactice și elevi, 

 specialiști supervizori: metodiști la disciplină, manageri școlari, 

 autori de produse curriculare: autori de manuale și ghiduri metodologice, de softuri 

educaționale, teste de evaluare etc. 

 

 

I. REPERE CONCEPTUALE 

 

Curriculumul la disciplina Biologie reflectă conținutul biologiei în calitate de știință care 

studiază organismele vii, relațiile dintre organisme și relațiile lor cu mediul înconjurător.  

Valoarea formativă a disciplinei constă în: 

 formarea unor competențe cognitive care vizează utilizarea teoriilor și a noțiunilor 

achiziționate în cadrul educației formale, precum și a cunoștințelor dobândite prin 

experiența de viață; 

 formarea competențelor funcționale care reprezintă aplicarea cunoștințelor, priceperilor 

și deprinderilor în domeniul de activitate educațional și social; 

 formarea unei conduite care vizează prezența valorilor personale referitoare la: protecția 

mediului ambiant prin educație pentru dezvoltarea durabilă, menținerea propriei stări de 

sănătate și a celor din jur, integrarea elevului la condițiile sociale ale vieții.  

Astfel, curriculumul liceal la biologie orientează proiectarea, organizarea și desfășurarea 

demersului educațional în contextul unei pedagogii axate pe competențe. 
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Formarea competențelor în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare se realizează prin 

prisma unităților de conținut/materiei de studiu. Prezentul curriculum propune un model de prezentare 

modulară a unităților de conținut, aspect ce contribuie la formarea la elevi a unei viziuni complexe 

despre  unitatea naturii. 

În acest context se conturează următoarele principii care contribuie la eficientizarea  

demersului educațional la disciplina Biologie: 

 Principiul abordării modulare a disciplinei rezidă în structurarea conținuturilor într-o 

viziune modulară, urmărindu-se dezvoltarea competențelor de investigație complexă a 

naturii. 

 Principiul perspectivei integrării profesionale presupune saturarea activităților 

educaționale cu situații de problemă, care contribuie la ghidarea elevilor în proiectarea 

carierei. 

 Principiul centrării activității/demersului didactic pe elev este orientat pe adaptarea 

unui demers de învățare activă, prin propunerea unor activități individuale sau în grup, în 

care elevii să-și dezvolte independența de acțiune, originalitatea și creativitatea, 

realizând/desfășurând activitățile în ritm propriu fiecăruia. 

 Principiul funcționalității/utilității sociale ale procesului didactic presupune 

elaborarea unor situații de problemă, rezolvarea cărora contribuie la auto actualizare. 

 Principiul lateralizării echilibrate a informației presupune propunerea unui set de 

sarcini didactice pentru dezvoltarea echilibrată a emisferelor  cerebrale (stângă și 

dreaptă). 

 Principiul corelației interdisciplinare presupune abordarea unui demers didactic  

interdisciplinar cu geografia, fizica, chimia, matematica, desenul, literatura etc. care 

motivează și condiționează caracterul sistemic al învățării. 

 

Curriculumul liceal la biologie este astfel conceput încât să permită profesorilor libertatea de  

ași elabora o strategie eficientă de proiectare/organizare a demersului educațional în vederea formării 

la elevi a unor valori și atitudini în contextul cerințelor societății contemporane.   

 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

 Repartizarea numerică a orelor și a temelor/ unităților de conținut pe clase  

 

Statutul 

disciplinei 

 

Aria 

curriculară 

 

Clasa 

 

Numărul de 

unități de 

conținut pe 

clasă 

Numărul de 

ore 

 

Asigurare 

didactică/ 

curriculară 

 

 

 

 

 

 

Disciplină 

obligatorie 

 

 

 

 

 

Matematică 

și științe 

Clasa a X-a 

 Profil real 

 Profil 

umanistic 

 

4 

 

4 

 

68 

 

34 

• Manual 

• Ghid 

metodologic 

• etc. 

Clasa a XI-a 

 Profil real 

 Profil 

umanistic 

 

9 

 

9 

 

102 

 

34 

• Manual 

• Ghid 

metodologic 

• etc. 

Clasa a XII-a 

 Profil real 

 Profil 

umanistic 

 

4 

 

3 

 

99 

 

33 

• Manual 

• Ghid 

metodologic 

• etc. 
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III. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI 

 

 

 

 Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la 

structuri, procese, fenomene, legi, concepte. 

 

 Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului. 

 

 Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin 

aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen. 

 

 Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării 

problemelor ecologice la nivel individual, local și global. 

 

 

 

 

IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Profil real 

 

Unități de competențe 

 

Unități de conținuturi 

 

Activități și produse de 

învățare recomandate 

 

Clasa a X-a 

 

 

 Identificarea științelor 

biologice. 

 

 Descrierea metodelor de 

cercetare în biologie. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație 

a lumii vii. 

 

 Argumentarea importanței 

științelor biologice în 

devoltarea economiei țării. 

 

I. Biologia ca știință  

 

 Științe biologice și metode 

de cercetare. 

 

 Științe biologice în 

Republica Moldova. 

 

Termeni cheie: 

 științe biologice  

 metode de cercetare. 

 

Activitate: 

 Prezentarea științelor  

biologice în schemă 

corelativă. 

Produs: 

 Schema elaborată de elev. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

cu tema: Tehnica obținerii 

preparatelor vegetale 

proaspete. 

Produs: 

 Preparat microscopic 

elaborat de elev. 

Activitate: 

 Realizarea proiectului de 

grup cu tema: „Realizări 

ale științelor biologice în 

Republica Moldova și 

aplicabilitatea lor”. 

Produs: 
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 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Elaborarea unui glosar-

dicționar biologic personal 

care reflectă realizările 

recente ale științelor 

biologice.  

Produs: 

 Glosar biologic elaborat de 

elev. 

 

 Definirea termenilor: 

metabolism, reproducere, 

creștere, dezvoltare, 

sensibilitate. 

 

 Descrierea caracteristicilor 

generale ale organismelor. 

 

 Estimarea rolului 

metabolismului, 

reproducerii, creșterii, 

dezvoltării, sensibilității 

pentru organism. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație a 

însușirilor generale ale 

organismelor. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

menținere a echilibrului 

metabolic al organismului. 

 

 

 

II. Caracteristici generale 

ale organismelor 

 

 Caracteristici generale ale 

organismelor: 

metabolismul, 

reproducerea, creșterea, 

dezvoltarea, sensibilitatea. 

 

Termeni cheie: 

 metabolism, 

 reproducere, 

 creștere, 

 dezvoltare, 

 sensibilitate. 

 

Activitate: 

 Reprezentarea schematică 

a metabolismului ca 

proces general. 

Produs: 

 Schema prezentată de 

elev.   

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea 

metabolismului la plante, 

pe exemplul fotosintezei.  

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

metabolismul la plante, în 

baza experimentului 

realizat. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

cu tema: Reproducerea 

asexuată/vegetativă pe 

exemplul unei plante 

angiosperme. 

Produs: 

 Prezentarea plantei 

obținută în urma 

reproducerii asexuate/ 

vegetative. 

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea 

fototropismului la plante. 

Produs: 

 Fișa de activitate a elevului 

cu concluzii formulate 

referitor la referitor la 

sensibilitatea plantelor la 
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lumină, în baza 

experimentului realizat. 

 

 Definirea termenilor: 

celulă, celulă procariotă, 

celulă eucariotă, țesut, 

organ, sistem de organe, 

organism. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație a 

celulei. 

 

 Identificarea substanțelor 

anorganice și organice 

caracteristice celulei. 

 

 Estimarea rolului 

substanțelor anorganice și 

organice caracteristice 

celulei.  

 

 Recunoașterea diferitor 

tipuri de celule și țesuturi. 

 

 Descrierea  funcțiilor 

principale ale organitelor 

celulare, ale celulei și ale 

țesuturilor. 

 

 Compararea structurii 

diferitor tipuri de celule.  

 

 Stabilirea corelației între 

nivelele de organizare a 

organismului. 

 

 Argumentarea semnificației 

vitale ale substanțelor 

anorganice și organice 

pentru organism. 

III. Celula, unitate 

morfofuncțională a 

organismelor   

 

 Compoziția chimică a 

celulei: substanțe 

anorganice: apă, săruri 

minerale și substanțe 

organice: hidrați de 

carbon, lipide, proteine, 

ADN, ARN, ATP. 

 

Structura celulei procariote 

și a celulei eucariote: 

vegetală, animală. 

 Organizarea celulelor în 

țesuturi:  țesuturi vegetale 

și  țesuturi animale. 

 

 Organizarea țesuturilor în 

organe și sisteme de 

organe.  

Termeni cheie: 

 celulă,  

 celulă procariotă, 

 celulă eucariotă, 

 țesut, 

 țesuturi vegetale, 

 țesuturi animale, 

 organe, 

 sistem de organe, 

 organism. 

 

Activitate:  

 Realizarea lucrării de 

laborator pentru  

evidențierea unor 

substanțe organice în 

celulă.  

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

prezența substanțelor 

organice în celulă, în baza 

lucrării de laborator 

realizate. 

Activitate: 

 Observarea structurii 

celulei cu ajutorul lupei și  

a microscopului.  

Produs: 

 Desenul celulei observate 

la microscop sau cu lupa.  

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

cu tema: Modelarea 

structurii unei celule 

eucariote. 

Produs:  

 Modelul celulei eucariote 

realizat de elev, în baza 

lucrării practice realizate. 

Activitate: 

 Realizarea unei planșe 

murale/digitală cu 

reprezentarea  grafică a 

nivelelor de organizare a 

unui organism. 

Produs: 

 Planșa murală/digitală 

realizată de elev. 

Activitate: 

 Elaborarea 

meniurilor/rațiilor 

alimentare referitoare la 

unele afecțiuni metabolice 

la om. 

Produs: 

 Rații alimentare/meniuri 

elaborate de elev. 
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 Definirea termenilor: 

sistematică, unitate 

taxonomică, regn, 

filum/încengătură, clasă. 

 

 Identificarea principalelor 

unități taxonomice în 

sistematica organismelor. 

 

 Aplicarea unităților 

taxonomice în clasificarea 

organismelor. 

 

 Identificarea caracterelor 

distinctive ale organismelor 

la nivel de regn, 

filum/încrengătură și clasă. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

de recunoaștere a poziției 

sistematice a organismelor. 

 

 

 Recunoașterea 

reprezentanților ce aparțin 

diferitor clase de 

organisme. 

 

 Compararea diferitor 

regnuri, încrengături și  

clase de organisme. 

 

 Argumentarea  rolului 

organismelor în natură și în 

viața omului. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

ocrotire a biodiversității. 

 

IV. Sistematica organismelor 
 

 Sistematica organismelor* 

la nivel de regn, filum/ 

încrengătură și clasă. 

 Virusuri-forme acelulare 

de viață. (Virales). 

 Regnul Monera:Bacterii. 

 Regnul Protiste.  

 Încrengături: Rizopode, 

Flagelate, Ciliate. 

 Filumuri: Alge verzi, 

Alge brune, Alge roșii. 

 Regnul Ciuperci (Fungi). 

 Filumuri: Zigomicete,             

Ascomicete, 

Bazidiomicete.  

 Licheni. 

 Regnul Plante. 

 Filumuri: Mușchi, 

Ferigi, Gimnosperme, 

Angiosperme: Clase:  

Monocotiledonate 

Dicotiledonate. 

 Regnul Animale. 

 Încrengătura: 

Celenterate: Clase: 

Hidrozoare, Antozoare 

Scifozoare. 

 Încrengătura Viermi 

plați: Clase: 

Turbelariate, 

Trematode, Cestode. 

 Încrengătura Viermi 

cilindrici: Clasa 

Nematoda. 

 Încrengătura Viermi 

inelați: Clasa 

Oligochete. 

 Încrengătura Moluște: 

Clase: Gasteropode, 

Lamelibranchiate, 

Cefalopode.  

 Încrengătura Artropode: 

Clase: Insecte, 

Arahnide, Crustacee.  

 Încrengătura Cordate: 

 Clase: Pești osoși, Pești 

cartilaginoși, 

Amfibieni, Reptile, 

Păsări, Mamifere. 

 

 

Activitate: 

 Observarea la microscop a 

particularităților 

structurale ale unor 

organisme unicelulare. 

Produs: 

 Fișa de activitate a elevului 

cu concluzii formulate 

referitor la poziția 

sistematică a organismului 

vizualizat. 

Activitate: 

 Recunoașterea poziției 

sistematice a unor 

organisme utilizând 

diverse mijloace de 

determinare. 

Produs: 

 Blocnottes realizat de elev. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

cu tema: „Structura florii 

la angiosperme”. 

Produs: 

 Modelul florii la 

angiosperme elaborat de 

elev, în baza lucrării 

practice realizate. 

Activitate: 

 Realizarea unui reportaj 

referitor la biodiversitatea  

organismelor din localitate 

și la modalități de protecție 

realizate la nivel de stat. 

Produs: 

 Reportajul tematic realizat 

de elev. 
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* Neil A. Campbell, Jane B. 

Reece, Biology (Seventh 

Edition), 2009 

Termeni cheie: 

 sistematică,  

 unitate taxonomică, 

 regn, 

 filum/încrengătură, 

 clasă. 

 

COMPETENȚA 1 

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la 

structuri, procese, fenomene, legi, concepte 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să definească termeni referitor la: 

 caracteristicile generale ale organismelor: metabolism, reproducere, creștere, 

dezvoltare, sensibilitate; 

 structura celulei și a țesuturilor: celulă, celulă procariotă, celulă eucariotă, țesut; 

 sistematica organismelor: regn, filum/încengătură, clasă. 

 să recunoască: 

 diferite tipuri de celule și țesuturi, 

 reprezentanți ce aparțin diferitor unități taxonomice: regn, filum/încengătură, clasă. 

 să descrie: 

 metode de cercetare (observația, experimentul, lucrarea practică, lucrarea de 

laborator) în biologie; 

 caracteristici generale ale organismelor: metabolism, reproducere, creștere, 

dezvoltare, sensibilitate, 

 funcțiile principale ale organitelor celulare, ale celulei și ale țesuturilor. 

 să estimeze rolul: 

 celulei ca unitate morfofuncțională a organismelor vii. 

 substanțelor anorganice și organice caracteristice celulei, 

 organismelor vii în natură și în viața omului. 

COMPETENȚA 2 

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a 

compoziției, structurilor și funcțiilor celulei, țesuturilor diferitor organisme; 

 să planifice experimente de investigație a caracteristicilor generale ale organismelor;  

 să realizeze experimente de investigație a caracteristicilor generale ale organismelor;  

 să determine poziția sistematică a diferitor organisme; 

 să efectueze observații referitoare la structura diferitor tipuri de celule și țesuturi; 

 să înregistreze date ale observațiilor referitor la structura diferitor tipuri de celule și țesuturi; 

 să interpreteze date experimentale referitor la caracteristicile generale ale organismelor;  

 să evalueze datele observațiilor referitor la structuri și funcții ale organismelor. 

COMPETENȚA 3 

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin 

aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să proiecteze acțiuni de menținere a echilibrului metabolic al organismului; 
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 să proiecteze regimuri alimentare de menținere a stării de sănătate a organismului uman. 

COMPETENȚA 4 

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării 

problemelor ecologice la nivel individual, local și global. 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să proiecteze acțiuni de ocrotire a biodiversității. 

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini: 

 Motivație pentru studiu în domeniul biologiei; 

 Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe; 

 Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie; 

 Respect față de orice formă de viață; 

 Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur; 

 Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu; 

 Angajare în protecția mediului; 

 Orientare spre succes în procesul de învățământ; 

 Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană. 

Clasa a XI-a 

 Estimarea  rolului 

sistemului nervos în viața 

organismului. 

 

 Definirea termenilor: 

neuron, sinapsă, reflex, 

reflexe condiționate, 

reflexe necondiționate. 

 

 Descrierea  funcțiilor 

neuronului, sistemului 

nervos. 

 

 Identificarea structurilor 

neuronului, encefalului, 

măduvei spinării, arcului 

reflex. 

 

 Diferențierea elementelor 

constituitive ale sistemului 

nervos central și ale 

sistemului nervos periferic 

la om. 

 

 Utilizarea 

instrumentarului și a 

tehnicilor de laborator în 

procesul de investigație a 

sistemului nervos la om. 

 

 Compararea tipurilor de 

neuroni, reflexe 

condiționate și 

necondiționate. 

I. Sistemul nervos la om  

 Anatomia și fiziologia 

sistemului nervos la om: 

neuronul, sinapsa, sistemul 

nervos central și sistemul 

nervos periferic. 

 Activitatea nervoasă 

superioară: procese 

corticale fundamentale 

(învățarea și memoria), 

reflexele. 

 Afecțiuni ale sistemului 

nervos. 

 Igiena sistemului nervos. 

Termeni cheie: 

 sistem nervos, 

 neuron, 

 sinapsă, 

 sistem nervos central, 

 sistem nervos periferic, 

 reflex, 

 reflexe condiționate, 

 reflexe necondiționate. 

 

Activitate: 

 Obervarea la microscop a 

diverselor tipuri de 

neuroni din țesutul nervos. 

Produs:  

 Desenul neuronilor 

vizualizați la microscop. 

Activitate: 

 Completarea desenului 

grafic cu stucturile 

sistemului nervos la om. 

Produs: 

 Desen grafic completat cu 

structurile identificate de 

către elev. 

Activitate: 

 Realizarea proiectului 

individual STEAM cu 

tema: „Traseul mesajului 

nervos”. 

Produs: 

 Raportul proiectului 

individual. 

Activitate: 

 Realizarea experimentelor 

de evidențiere a unor 

reflexe ale organismului 

uman. 

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

unele reflexe ale 

organismului uman, în 
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 Propunerea activităților de 

îmbunătățire a stării 

proceselor corticale 

fundamentale la om. 

 

 Planificarea acțiunilor de 

menținere a stării de 

sănătate a sistemului 

nervos la om. 

baza experimentelor 

realizate. 

Activitate:  

 Realizarea unui reportaj cu 

tema: „Consecințele 

factorilor de risc asupra 

stării de sănătate a 

sistemului nervos la om”. 

Produs: 

 Reportaj realizat de elevi 

referitor la consecințele 

factorilor de risc asupra 

stării de sănătate a 

sistemului nervos la om. 

  

 

 Estimarea  rolului recepției 

senzoriale în viața 

organismului. 

 

 Definirea termenilor: 

recepție senzorială, organ 

senzorial, analizator, 

stimul, acuitate senzorială. 

 

 Identificarea 

particularităților 

structurale și funcționale 

ale analizatorilor. 

 

 Descrierea proceselor de 

recepționare a stimulilor 

de către organele de simț. 

 

 Utilizarea 

instrumentarului și a 

tehnicilor de laborator în 

procesul de investigație a 

structurii și funcției 

sistemului senzorial  la 

om. 

 

 Propunerea modalităților 

de  profilaxie a 

afecțiunilor organelor de 

simț la om. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării regulilor de 

igienă pentru activitatea 

II. Recepția senzorială la om 

 Organe senzoriale și 

stimuli. 

 Analizatorul vizual și 

stimuli vizuali. 

 Analizatorul auditiv și 

stimuli sonori. 

 Analizatorul vestibular și 

stimuli vestibulari. 

 Analizatorul cutanat și 

stimuli tactili, termici și 

de durere. 

 Analizatorul gustativ și 

stimuli gustativi. 

 Analizatorul olfactiv și 

stimuli olfactivi. 

 Afecțiuni ale 

analizatorilor la om. 

 Igiena organelor de simț. 

Termeni cheie: 

 Recepție senzorială, 

 organ senzorial, 

 analizator, 

 stimul, 

 acuitate senzorială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate: 

 Realizarea proiectului de 

grup cu tema: 

„Determinarea acuității 

vizuale la om”. 

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea  

acuității auditive la om. 

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

acuitatea auditivă la om, 

în baza experimentului 

realizat. 

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea  

acuității termice a 

analizatorului cutanat la 

om.   

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

acuitatea termică a 

analizatorului cutanat la 

om, în baza 

experimentului realizat. 

Activitate: 

 Elaborarea unui bloknottes 

selectând tema, la 

solicitare: 

Extensiune (12 ore) 

*Structura microscopică și 

propritățile fundamentale ale 

neuronului. 

* Structura și funcția sinapsei. 

* Acțiunea drogurilor asupra 

sinapselor. 

* Procese corticale 

fundamentale: iradierea, 

concentarea și inducția.  

* Somnul. Fiziologia 

somnului, visurilor și a 

hipnozei. 

* Învățarea. Oboseala 

intelectuală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensiune (6 ore) 

*Fiziologia ochiului. Reflexul 

pupilar. 

*Vederea cromatică.  

*Analizatorul kinestezic. 

* Fiziologia urechii.  

 

 

 

 



10 
 

optimă a analizatorilor la 

om. 

 

 

 

 

- Menținerea stării de 

sănătate a auzului tău și a 

membrilor familiei/ 

- Menținerea stării de 

sănătate a vederii tale și a 

membrilor familiei.  

Produs: 

 Bloknottes eleborat de 

elev. 

 Estimarea  rolului reglării 

umorale la om. 

 

 Definirea termenilor: 

glandă endocrină, hormon, 

celulă țintă, reglare 

umorală. 

 

 Recunoașterea topografiei 

glandelor endocrine la om. 

 

 Identificarea 

particularităților 

structurale și funcționale 

ale glandelor endocrine. 

 

 Descrierea proceselor de 

reglare umorală. 

 

 Analiza maladiilor 

endocrine la om. 

 

 Propunerea modalităților 

de  profilaxie a maladiilor 

umorale la om. 

 

 

 

III. Reglarea umorală la om 

 Sistemul endocrin la om. 

Glande endocrine: 

hipofiza, epifiza, tiroida, 

paratiroidele, 

suprarenalele, timusul, 

pancreasul, gonadele. 

 

 Maladii endocrine la om. 

Termeni cheie: 

 Sistem endocrin, 

 glandă endocrină, 

 hormon, 

 celulă țintă, 

 reglare umorală. 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate: 

 Completarea desenului 

grafic cu structurile 

sistemului umoral la om. 

Produs: 

 Desenul grafic completat 

de elev. 

Activitate:  

 Realizarea unei discuții cu 

medicul endocrinolog la  

tema: „Hipotiroidismul, 

consecință a carenței de 

iod”. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la rolul 

alimentației sănătoase în 

prevenirea 

hipotiroidismului. 

Activitate:  

 Realizarea unui flash mob 

cu genericul: „ Prevenirea 

diabetului zaharat”.  

Produs: 

 Concluzii referitor la rolul 

alimentației sănătoase în 

prevenirea diabetului 

zaharat. 

Activitate: 

 Elaborarea recomandărilor 

pentru profilaxia bolilor 

endocrine la om. 

Produs: 

 Recomandări elaborate de 

elev. 

 

 Estimarea  rolului 

sistemului locomotor  în 

viața omului. 

 

 Identificarea 

particularităților structurale 

IV. Sistemul locomotor și 

locomoția la om   
 Anatomia sistemului osos 

la om.  

 Anatomia sistemului 

muscular la om. 

 Fiziologia sistemului 

locomotor la om. 

Activitate: 

 Completarea desenului -

contur a osului tubular cu 

componentele acestuia.  

Produs: 
 Desen completat cu 

structurile osului tubular. 

Activitate: 

Extensiune (6 ore) 

*Originea glandelor 

endocrine. 

*Mecanismul de acțiune a 

hormonilor. 
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și funcționale ale sistemului 

locomotor. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație a 

sistemului locomotor la om. 

 

 Recunoașterea tipurilor de 

oase și articulații, grupelor 

de mușchi și pârghii. 

 

 Descrierea relației dintre 

sistemul osos și sistemul 

muscular pentru realizarea 

locomoției. 

 

 Propunerea acțiunilor de  

acordare a prim ajutor în 

caz de traumatisme a 

sistemului locomotor. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

menținere a stării de 

sănătate a sistemului 

locomotor la om. 

 

 Afecțiuni ale sistemului 

locomotor la om. 

 Igiena sistemului 

locomotor la om. 

Termeni cheie: 

 osteoblast, 

 osteocit, 

 osteoclast, 

 osteoplast, 

 osteon, 

 articulație, 

 fibră musculară, 

 țesut osos, 

 țesut cartilaginos, 

 țesut muscular, 

 placa neuromusculară. 

 

  

 

 

 

 Completarea desenului -

contur a componentelor 

unui mușchi striat la om. 

Produs: 

 Desen completat cu 

structurile mușchiului 

striat. 

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

de evidențiere a contracției 

mușchilor antagoniști pe 

exemplul membrului 

superior. 

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

mecanismul contracției 

mușchilor antagoniști, în 

baza experimentului 

realizat. 

Activitate:  

 Efectuarea exercițiilor 

pentru demonstrarea 

poziției corecte a corpului 

în timpul diferitor 

activități fizice.  

Produs: 

 Concluzii referitor la rolul 

poziției corecte a corpului 

în timpul diferitor 

activități fizice pentru 

starea de sănătate a 

sistemului locomotor, 

formulate de elev. 

Activitate: 

 Efectuarea exercițiilor de 

acordare a prim ajutor în 

caz de luxații, entorse, 

fracturi. 

Produs: 

 Prim ajutor acordat după 

algoritm. 

Activitate: 

 Alcătuirea unor rații 

alimentare pentru 

asigurarea creșterii și 

dezvoltării normale a 

sistemului locomotor la 

om. 

Produs: 

Extensiune (10 ore) 

* Ţesutul osos. 

* Osteogeneza. 

* Scheletul. 

* Țesutul muscular. 

* Muşchii. 

* Proprietăile fiziologice 

fundamentale ale 

muşchiului. 

* Manifestări mecanice ale 

contracţiei muşchiului 

* Manifestări termice ale 

contracţiei musculare. 

* Oboseala musculară. 
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 Rația alimentară alcătuită 

de elev. 

 Estimarea  rolului 

sistemului cardiovascular 

om. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului cardiovascular la 

om. 

 

 Definirea termenului 

imunitate. 

 

 Identificarea 

particularităților structurale 

și funcționale ale sistemului 

cardiovascular și limfatic la 

om. 

 

 Descrierea circulației 

sangvine și limfatice la om. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație a 

presiunii arteriale și a 

compoziției sângelui la om. 

 

 Identificarea tipurilor de 

grupe sangvine la om. 

 

 Argumentarea rolului 

imunității în viața 

organismului. 

 

 Propunerea acțiunilor de  

acordare a prim ajutor în 

caz de traumatisme a 

sistemului cardiovascular la 

om. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

prevenire a unor maladii 

cardiovasculare la om. 

 

 

V. Circulația substanțelor în 

organism   

 Sistemul cardiovascular la 

om: inima și vasele 

sangvine. 

 Compoziția sângelui, 

grupele sangvine.  

 Sistemul circulator 

limfatic. 

 Imunitatea. 

 Afecțiuni ale sistemului 

circulator la om. 

 Igiena sistemului 

circulator. 

Termeni cheie: 

 Sistem cardiovascular, 

 inimă, 

 artere, 

 vene, 

 capilare, 

 sânge, 

 grupe sangvine, 

 circulație sistemică, 

 circulație pulmonară, 

 plasmă, 

 elemente figurate, 

 limfă. 

 imunitate. 

 

 

Activitate: 

 Recunoașterea la 

microscop pe preparate 

permanente a elementelor 

figurate ale sângelui. 

Produs: 

 Desenul elementelor 

figurate ale sângelui 

vizualizate la microscop. 

Activitate: 

 Măsurarea presiunii 

arteriale și a pulsului în 

stare de repaus și efort 

fizic. 

Produs: 

 Concluzii referitor la 

presiunea arterială și a 

pulsului, în baza 

măsurărilor efectuate. 

Activitate: 

 Realizarea unui reportaj cu 

tema: „ Consecințele 

acțiunii fumatului, 

drogurilor și alcoolului 

asupra cordului”. 

Produs: 

 Concluzii referitor la 

daunele acțiunii fumatului, 

drogurilor și alcoolului 

asupra sistemului 

cardiovascular, formulate 

de elev în baza 

reportajului realizat. 

Activitate: 

 Alcătuirea unor rații 

alimentare pentru 

menținerea stării de 

sănătate a sistemului 

cardiovascular.  

Produs: 

 Rația alimentară alcătuită 

de elev. 

Activitate: 

 Improvizarea exercițiilor 

de acordare a prim ajutor 

în caz de hemoragii 

capilare, venoase, 

arteriale. 

Produs: 

Extensiune (10 ore). 

*Grupele sangvine. 

Factorul Rhezus. 

* Hemostaza și 

coagulurarea sângelui. 

* Inima. Proprietățile 

mușchiului cardiac. 

* Lichidul interstitial. 

* Circulația capilară. 

* Presiunea arterială. 

* Imunitatea. Mecanismul 

formării imunității. 
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 Prim ajutor acordat după 

algoritm. 

Activitate: 

 Realizarea unui flash mob 

cu tema: „ Hipodinamia-

dușman al sistemului 

circulator la om”. 

Produs: 

 Concluzii cu referire la 

consecințele hipodinamiei 

asupra stării de sănătate. 

 Estimarea  rolului 

sistemului respirator om. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului respirator la om. 

 

 Descrierea mecanismului  

respirației la om. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație a 

respirației la om. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

prevenire a unor maladii ale 

sistemului respirator la om. 

 

 Analiza impactului acțiunii 

factorilor nocivi asupra 

sistemului respirator la om. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării  igienei 

sistemului respirator.  

VI. Respirația la om 

 

 Sistemul respirator la om.  

 Mecanismul respirației. 

 Afecțiuni ale sistemului 

respirator. 

 Igiena sistemului 

respirator. 

 

Termeni cheie: 

 Sistem respirator. 

 Organe respiratorii: 

plămâni.  

 Căi respiratorii: cavitate 

nazală, faringe, laringe, 

trahee, bronhii, acini 

pulmonari. 

 

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului respirator  în 

diverse aplicații digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a 

sistemului respirator 

completată de elev, pe 

baza observaței. 

Activitate: 

 Calcularea capacității 

vitale a plămânilor, 

utilizând vârsta și 

înălțimea persoanei. 

Produs: 

 Concluzii referitor la 

gradul de funcționare a 

plămânilor, în baza 

calculelor efectuate 

Activitate: 

 Realizarea unui Flash mob 

cu tema: „Tuberculoza-

pericol pentru  sistemul 

respirator la om”. 

Produs: 

 Concluzii referitor la 

profilaxia tuberculozei. 

 Estimarea  rolului 

alimentelor pentru 

organism. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului digestiv la om. 

 

 Descrierea digestiei la om. 

 

 Utilizarea 

instrumentarului și a 

tehnicilor de laborator în 

VII. Nutriția la om 

 Alimentele și importanța 

lor pentru organism. 

 Sistemul digestiv și 

digestia la om.  

 

 Afecțiuni ale sistemului 

digestiv. 

 

 Igiena sistemului digestiv. 

Termeni cheie: 

 Alimente, 

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului digestiv  în 

diverse aplicații 

digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a 

sistemului digestiv 

completată de elev, pe 

baza observației. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării de 

laborator pentru 

evidențierea acțiunii 

Extensiune (3 ore) 

* Metabolismul gazos la 

nivel de celulă.  

* Metabolismul energetic. 

* Reglarea respirației. 
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procesul de investigație a 

digestiei la om. 

 

 Identificarea unor boli 

digestive. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării  alimentației 

corecte. 

 

 Propunerea modalităților 

de profilaxie a bolilor 

sistemului digestiv. 

 

 sistem digestiv: tub 

digestiv, glande digestive, 

 digestie, 

 absorbție. 

 

 

 

enzimelor gastrice asupra 

proteinelor. 

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

digestia chimică, în baza 

lucrării de laborator 

realizate. 

Activitate: 

 Reprezentarea grafică a 

absorbției compușilor 

rezultați din consumarea 

unui prânz. 

Produs: 

 Schema elaborată de elev. 

Activitate: 

 Elaborarea proiectului de 

grup cu tema: „Profilaxia 

hepatitei”. 

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Exerciții de acordare a 

prim ajutor în caz de 

intoxicații alimentare. 

Produs: 

 Prim ajutor acordat după 

algoritm. 

 Estimarea  rolului 

excreției pentru organism. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului excretor la om. 

 

 Descrierea mecanismului  

excreției la om.  

 

 Utilizarea 

instrumentarului și a 

tehnicilor de laborator în 

procesul de investigație a 

funcției renale la om. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

prevenire a unor maladii 

ale sistemului excretor la 

om. 

 

VIII. Excreția la om 

 Sistemul excretor și 

excreția la om.  

 Afecțiuni ale sistemului 

excretor la om. 

 Igiena sistemului excretor 

la om. 

Termeni cheie: 

 sistem excretor, 

 excreție, 

 rinichi, 

 nefron, 

 căi urinare: calice, pelvis 

renal, uretere, vezică 

urinară, uretră. 

 

 

 

 

 

 

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului excretor la om 

în diverse aplicații 

digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a 

sistemului excretor la om 

completată de elev, pe 

baza observației. 

Activitate: 

 Aprecierea funcției renale 

în baza fișei de laborator 

cu datele analizei urinei. 

Produs: 

 Concluzii referitor la 

gradul de funcționare a 

rinichilor, în baza fișei de 

laborator cu datele analizei 

urinei. 

Activitate: 

Extensiune (10 ore) 

*Digestia bucală. 

*Digestia gastrică. 

*Digestia intestinală. 

*Reglarea secreției salivare, 

gastrice și intestinale. 

*Metabolismul intermediar 

glucidic. 

*Metabolismul intermediar 

lipidic. 

*Metabolismul intermediar 

protidic. 

*Termoreglarea. 

* Rația alimentară. 

* Disfuncții digestive.  

* Anorexia. 
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 Analiza impactului 

acțiunii factorilor nocivi 

asupra sistemului excretor 

la om. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării  igienei 

sistemului excretor. 

 

  

 

 

 Realizarea unei note 

informative cu referire la 

profilaxia bolilor 

sistemului excretor. 

Produs: 

 Nota informativă realizată 

de elev. 

 

 Estimarea  rolului 

sistemului reproducător. 

 

 Identificarea 

particularităților 

structurale și funcționale 

ale sistemului 

reproducător la om. 

 

 Descrierea proceselor de 

fecundație, gestație și 

naștere la om 

 

 Identificarea unor maladii 

sexual transmisibile la om. 

 

 Propunerea unor 

modalități de profilaxie a 

maladiilor sexual 

transmisibile la om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Sistemul reproducător și 

reproducerea la om 

 Sistemul reproducător la 

om. 

 Fecundația, gestația și 

nașterea la om. 

 Dezvoltarea postnatală la 

om.  

 Afecțiuni ale sistemului  

reproducător. 

 Igiena sistemului 

reproducător. 

Termeni cheie: 

 Sistemul reproducător 

feminin: ovare, trompe 

uterine, uter, vagin. 

 Sistemul reproducător 

masculin: testicule, canal 

deferent, veziculă 

seminală, canal 

ejaculator, prostată, 

penis, scrot. 

 fecundație, 

 gestație, 

 naștere. 

 

  

  

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului reproducător la 

om în diverse aplicații 

digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a sistemului 

reproducător completată de 

elev. 

Activitate: 

 Reprezentarea grafică a 

propriei dezvoltări 

ontogenetice. 

Produs: 

 Schema grafică  a propriei 

dezvoltări ontogenetice 

realizată de elev. 

Activitate: 

 Realizarea unei note 

informative cu referire la 

profilaxia maladiilor 

sexual-transmisibile la om. 

Produs: 

 Nota informativă realizată 

de elev. 

Activitate: 

 Organizarea dezbaterilor 

referitoare la planificarea 

familiei. 

Produs: 

 Concluzii referitor la 

importanța planificării 

familiei, formulate de elevi, 

în baza dezbaterilor 

desfășurate. 

 

 

 

 

COMPETENȚA 1: 

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la 

structuri, procese, fenomene, legi, concepte 

Extensiune (4 ore) 

*Formarea urinei.  

*Rolul ficatului în formarea 

urinei. 

*Reglarea activității renale. 

Extensiune (7 ore) 

*Glandele mamare. 

*Fertilizarea în vitro.  

*Spermograma. 

*Sarcina extrauterină. 

*Gemeni. 

*Maladii sexual transmisibile. 
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La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să estimeze rolul sistemelor de organe pentru organismul uman; 

 să definească termeni referitor la structurile și funcțiile sistemelor de organe ale 

organismului uman; 

 să recunoască topografia organelor și a sistemelor de organe în organismul uman; 

 să descrie funcții ale organelor și ale sistemelor de organe ale organismului uman; 

 să stabilească corelații între diverse sisteme de organe pentru funcționarea eficientă a 

organismului uman. 

COMPETENȚA 2: 

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului 

La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a 

structurilor și funcțiilor organelor și a sistemelor de organe ale organismului uman; 

 să planifice experimente de investigație a structurilor și funcțiilor organelor și a sistemelor 

de organe ale organismului uman; 

 să realizeze experimente de investigație a structurilor și funcțiilor organelor și a sistemelor 

de organe ale organismului uman; 

 să efectueze observații referitoare la structuri și funcții ale organismului uman; 

 să înregistreze date ale observațiilor, măsurătorilor, estimărilor referitor la structuri și 

funcții ale organismului uman; 

 să interpreteze date experimentale referitor la structuri și funcții ale organismului uman; 

 să evalueze observațiile referitor la structuri și funcții ale organismului uman. 

COMPETENȚA 3: 

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin 

aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen 

 

La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să propună modalități de profilaxie a  unor afecțiuni ale organelor și a sistemelor de 

organe la om; 

 să sugereze reguli de igienă pentru activitatea optimă a organismului uman; 

 să planifice acțiuni de  acordare a prim ajutor în caz de accidente sau îmbolnăviri acute 

până la sosirea serviciului medical de urgență; 

 să proiecteze acțiuni de menținere a stării de sănătate a organismului uman. 

COMPETENȚA 4: 

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării 

problemelor ecologice la nivel individual, local și global. 

La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să planifice acțiuni de prevenire a factorilor nocivi asupra organismului uman. 

 

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini: 

 

 Motivație pentru studiu în domeniul biologiei; 

 Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe; 

 Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie; 

 Respect față de orice formă de viață; 

 Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur; 

 Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu; 

 Angajare în protecția mediului; 

 Orientare spre succes în procesul de învățământ; 

 Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană. 
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Clasa a XII-a 

 

 Definirea termenilor: genă, 

cromozom, genotip, 

fenotip, ereditate, 

variabilitate, replicare, 

transcripție, translație, 

amitoza, mitoză, meioză, 

organism homozigot, 

organism heterozigot, 

mutație.  

 

 Descrierea particularităților 

structurale ale acizilor 

nucleici.  

 

 Descrierea proceselor de 

replicare, transcripție, 

translație.  

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație 

a diviziunii celulare. 

 

 Identificarea tipurilor de 

cromozomi, tipurilor de 

mutații și a factorilor 

mutageni, cariotipului 

normal și a cariotipurilor 

patologice la om. 

 

 Recunoașterea fazelor 

mitozei și meiozei. 

 

 Descrierea procesului de 

gametogeneză la om. 

 

 Distingerea mecanismelor 

principale de moștenire a 

caracterelor ereditare. 

 

 Aplicarea legilor eredității 

la rezolvarea problemelor 

de genetică. 

 

 Analiza impactului unor 

factori mutageni asupra 

organismelor vii. 

 

I. Bazele geneticii    

 Bazele moleculare ale 

eredității: acizi nucleici, 

gene. 

 

 Replicarea, transcripția, 

translația. 

 

 Bazele materiale ale 

eredității: cromozomi. 

 

 Diviziunea celulară: 

amitoza, mitoza, meioza.  

 

 Gametogeneza. 

 

 Legile mendeliene de 

transmitere a caracterelor 

ereditare (încrucișarea 

monohibridă și dihibridă). 

 

 Moștenirea înlănțuită a 

caracterelor. 
 

 Moștenirea caracterelor 

cuplate cu sexul. 
 

 Moștenirea grupelor 

sangvine. 
 

 Variabilitatea neereditară 

și  ereditară a 

organismelor. 
 

 Mutațiile și  factori 

mutageni. 
 

 Genetica umană. 

Ereditatea normală și 

patologică la  om. 
 

 Metode de studiu a 

eredității umane. 

Termeni cheie: 

 genă, 

 cromozom, 

 genotip, 

 fenotip, 

 ereditate, 

 variabilitate, 

 replicare, 

 transcripție, 

 

Activitate: 

 Modelarea structurii 

moleculelor de acizi 

nucleici.  

Produs:  

 Modelul moleculelor de 

acizi nucleici. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

pentru evidențierea mitozei 

în celulele de ceapă.  

Produs: 

 Fișa de activitate a elevului 

cu concluzii formulate 

referitor la  particularitățile 

fazelor diviziunii celulare 

vizualizate la microscop. 

Activitate: 

 Compararea pe imagini a 

unor cariotipuri normale și 

patologice la om. 

Produs:  

 Tabel comparativ ce 

reflectă unele deosebiri în 

cariotipul normal și 

patologic la om.  

Activitate: 

 Rezolvarea problemelor de 

genetică bazate pe diverse  

mecanisme de transmitere 

a caracterelor ereditare.  

Produs: 

 Gradul de respectare a 

algoritmului în rezolvarea 

problemelor din genetică.  

Activitate: 

 Rezolvarea unor situații de 

problemă referitoare la  

mecanismul de transmitere 

a caracterelor ereditare.   

Produs: 

 Concluzii referitoare la 

situația de problemă.  

Activitate: 

 Elaborarea unei fișe 

instructive cu referire la 

caracterele monogenice 

autozomale personale. 

Produs: 
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 Compararea mitozei și 

meiozei, variabilității 

ereditare și neereditare. 

 

 Analiza impactului unor 

factori mutageni asupra 

organismelor. 

 

 Argumentarea necesității 

utilizării metodelor de 

studiu în genetica umană. 

 

 Propunerea modalităților 

de  profilaxie a maladiilor 

ereditare. 

 

 

 

 

 

 

 

 translație, 

 amitoză, 

 mitoză, 

 meioză, 

 organism homozigot, 

 organism heterozigot, 

 mutație.  

 

 Fișa instructivă elaborată 

de elev. 

Activitate: 

 Elaborarea unei fișe 

informative prin care să 

convingi colegii de 

importanța consultației 

medico-genetice.  

Produs: 

 Fișa iformativă elaborată 

de elev. 

Activitate: 

 Elaborarea prezentărilor 

electronice pentru  

elucidarea impactului unor 

factori mutageni asupra  

organismelor 

Produs: 

 Prezentarea electronică 

elaborată și susținută de 

elev. 

Activitate:  

 Alcătuirea arborelui 

genealogic al familiei 

referitor la moștenirea unor 

caractere ereditare. 

Produs: 

 Arborele genealogic 

elaborat de elev. 

Activitate: 

 Organizarea dezbaterilor la 

tema: Aspecte bioetice în 

terapia genică.  

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor  la aspectele 

bioetice în terapia genică, 

în baza dezbateri 

desfășurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensiune (40 ore) 

*Structura chimică a acizilor 

nucleici. 

*Denaturarea și renaturarea 

ADN. 

* Tipuri de ADN. 

* Replicarea ADN. Funcţia 

autocatalitică a ADN. 

* Enzimele care intervin în 

replicare. 

* Transcripția genetică. 

* Tipuri de ARN cellular. 

Codul genetic. 

Traducerea sau decodificarea 

mesajului genetic.  

Terminalizarea catenei 

polipeptidice. 

*Organizarea materialului 

genetic. 

*Forme acelulare şi celulare 

de viaţă (Virusuri).  

*Organizarea materialului 

genetic la procariote. *Metode 

şi tehnici utilizate în genomica 

structurală. *Tehnica PCR.  

*Reglajul genetic la 

procariote.  

*Reglajul genetic la eucariote.  

* Mutațiile și procesul 

reparator al leziunilor induse 

de agenții mutageni în ADN. 

*Gena.Organizarea 

moleculară a genelor. 

*Particularitățile organizării 

genomului uman.  

*Transpozomii.  

*Genomul mitochondrial. 

*Tehnici de analiză a genelor. 

*Terapia genică –metodă de 

tratare a maladiilor ereditare. 

*Determinismul genetic al al 

sexelor. 

*Genetica populaționistă 

(legea Hardy-Waimberg). 
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 Definirea termenilor:  

ameliorare, soi, rasă, sușă, 

biotehnologie, inginerie 

genică.  

 

 Descrierea  metodelor de  

ameliorare a  

organismelor. 

 

 Compararea 

biotehnologiilor 

tradiționale și moderne. 

 

 Argumentarea necesității 

obținerii de noi rase de 

animale, soiuri de plante și 

sușe de microorganisme. 

 

 Estimarea rolului 

biotehnologiilor 

tradiționale și moderne 

pentru soluționarea 

anumitor probleme ale 

societății. 

 

 

II. Ameliorarea 

organismelor. 

Biotehnologii       
 Caracteristici ale 

ameliorării organismelor. 

 Ameliorarea animalelor. 

 Ameliorarea plantelor. 

  Ameliorarea 

microorganismelor. 

 Biotehnologii tradiționale 

și moderne. 

 

Termeni cheie: 

 ameliorare, 

 soi, 

 rasă, 

 sușă, 

 biotehnologie,  

 inginerie genică.  

 

 

 

 

 

Activitate: 

 Elaborarea proiectului de 

grup: „Valorificarea 

potențialului economic al 

unor soiuri de plante/ rase 

de animale/ tulpini de 

microorganisme în 

activități de 

antreprenoriat.  

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Elaborarea în grup a 

proiectului de cercetare: 

 „ Banca genetică - plus 

valoare în ameliorarea 

organismelor”. 

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Organizarea dezbaterilor 

la temă: „Beneficii și 

riscuri ale organismelor 

modificate genetic asupra 

organismului uman”. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la beneficiile și 

riscurile organismelor 

modificate genetic asupra 

organismului uman, în 

baza dezbaterilor 

desfășurate. 

 

 

 

 

 

 

 Definirea termenilor:  

evoluție, microevoluție, 

macroevoluție, 

interacțiunea organismelor 

cu factorii de mediu, 

selecție naturală, 

aromorfoză, ideoadaptare, 

degenerare, antropogeneză. 

 

III. Evoluția organismelor 

pe Terra. Evoluția 

omului 

 Ipoteze de bază ale originii 

vieții. 

 

 Caracteristici ale evoluției 

organismelor. 

 

Activitate:  

 Organizarea dezbaterilor 

cu referire la esența 

ipotezelor de bază ale 

originii vieții pe Pământ. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la esența 

ipotezelor de bază ale 

originii vieții pe Pământ, 

Extensiune (16 ore) 

*Crioconservarea. 

*Tehnologia de ADN 

recombinant 

*Clonarea ADN în vivo 

*Amplificarea ADN în vitro. 

*Biblioteci de ADN. 

*Hibridarea acizilor nucleici 

*Haploidia prin ADNrogeneză 

și ginogeneză experimentală. 

*Hibridarea celulelor somatice. 
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 Descrierea esenței 

ipotezelor de bază ale 

originii vieții. 

 

 Analiza argumentelor 

anatomiei comparate, 

embriologiei,  

paleontologiei și biologiei 

moleculare referitoare la  

evoluția organismelor pe 

Terra. 

 

 Identificarea factorilor 

evoluției lumii organice. 

 

 Descrierea etapelor 

principale ale evoluției 

omului. 

 

 Distingerea factorilor 

antropogenezei. 

 

 Estimarea rolului factorilor 

evoluției asupra 

antropogenezei. 

 Argumente ale unor științe 

biologice în evoluția lumii 

vii.  

 

 Factorii evoluției: 

ereditatea, variabilitatea, 

interacțiunea organismelor 

cu factorii de mediu și 

selecția naturală. 

 

 Căile progresului biologic: 

aromorfoze, ideoadaptări, 

degenerarea generală 

 

 Evoluția omului.   

 

Termeni cheie: 

 evoluție, 

 microevoluție, 

 macroevoluție, 

 interacțiunea 

organismelor cu factorii 

de mediu, 

 selecție naturală, 

 aromorfoză, 

 ideoadaptare, 

 degenerare, 

 antropogeneză. 

în baza dezbaterilor 

desfășurate. 

Activitate: 

 Elaborarea albumului 

digital cu tema: 

„Paleontologia confirmă 

realitatea evoluției”. 

Produs: 

 Albumul digital elaborat 

de elevi.  

Activitate: 

 Elaborarea prezentării 

electronice cu tema: 

„Adaptarea organismelor – 

rezultat al evoluției”.  

Produs: 

 Prezentare electronică 

elaborată de elev. 

Activitate: 

 Reprezentarea grafică a 

corelației dintre căile 

progresului biologic: 

aromorfoză, ideoadaptare 

și degenerare în evoluția 

lumii vii.  

Produs: 

 Schema corelației 

progresului biologic 

realizată de elev.  

 

 Definirea termenilor:  

ecologie, populație, 

biocenoză, biotop, biosferă, 

ecosistem, lanț trofic, rețea 

trofică, echilibru dinamic, 

piramidă ecologică, 

poluare, factori poluanți. 

 

 Identificarea nivelurilor de 

integrare și organizare a 

materiei vii. 

 

 Descrierea particularităților 

nivelurilor de organizare a  

materiei vii. 

 

 Distingerea diferitor tipuri 

de ecosisteme.  

 

 Compararea diferitor tipuri 

de ecosisteme. 

IV. Ecologia și protecția 

mediului  

 

 Niveluri de integrare  și 

organizare a materiei vii. 

 Ecosisteme naturale și 

artificiale. 

 Relații trofice: lanțuri și 

rețele trofice, piramide 

ecologice. 

 

 Echilibrul dinamic în 

cadrul ecosistemului. 

 

 Poluarea și protecția 

ecosistemeor terestru-

aerian și acvatic.  

Termeni cheie  

 Ecologie, 

 populație, 

 biocenoză, 

 biotop, 

 

Activitate: 

 Reprezentarea grafică a 

nivelurilor de integrare și 

organizare a materiei vii.  

Produs:  

 Schema realizată de elev. 

Activitate: 

 Reprezentarea  

schematică a  unei rețele 

trofice într-un ecosistem. 

Produs:  

 Schema realizată de elev. 

Activitate: 

 Modelarea unui ecosistem  

din materiale accesibile. 

Produs: 

 Modelul unui tip de 

ecosistem. 

Activitate: 

 Reprezentarea degradării 

unui ecosistem natural 

printr-o aplicație digitală. 
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 Analiza impactului  

factoriilor poluanți ai 

ecosistemului/mediului. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

conservare a biodiversității 

vegetale și animale din 

diverse ecosisteme. 

 

 Planificarea activităților  

de salubrizare a mediului. 

 

 biosferă, 

 ecosistem, 

 lanț trofic, 

 rețea trofică, 

 echilibru dinamic, 

 piramidă ecologică. 

 poluare, 

 factori poluanți.  

 

 

 

 

 

 

 

Produs:  

 Aplicația digitală 

elaborată de elev. 

Activitate:  

 Observarea stării unui 

ecosistem din localitate.   

Produs:  

 Fișa de observație 

completată de elev.   

Activitate: 

 Elaborarea proiectului de 

grup cu tema: „Menținerea 

echilibrului dinamic al 

ecosistemelor din 

localitate, datoria fiecărui 

cetățean”. 

Produs:  

 Raportul proiectului de 

grup prezentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚA 1: 

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la 

structuri, procese, fenomene, legi, concepte 

 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

 să definească termeni referitor la:  

 bazele geneticii,  

 diviziunea celulară,  

 evoluția organismelor vii,  

 ameliorarea organismelor,  

 ecologie; 

 să descrie:  

 procese de replicare, transcripție, translație, fazele mitozei și meiozei procesul de 

gametogeneză la om, 

 metode de  ameliorare a  organismelor, 

 etapele principale ale evoluției omului; 

 mecanismele principale de moștenire a caracterelor ereditare; 

 să identifice: 

Extensiune (12 ore) 

*Specia și speciația. 

*Trăsături caracteristice ale 

speciei, unități 

intraspecificeși relațiile dintre 

ele. 

*Populația locală. 

*Mecanisme de izolare a 

populațiilor. 

*Speciația și etapele sale. 

*Relațiile dintre specii. 

*Bioetica: 

*Noțiuni generale referitor la 

bioetică. 

*Bioetica și medicina 

modernă. 
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 tipuri de cromozomi, tipuri de mutații, factori mutageni, cariotipul normal și 

cariotipuri patologice la om. 

 niveluri de integrare și organizare a materiei vii; 

 factori antropogenezei, 

 tipuri de ecosisteme; 

 să compare:  

 mitoza și meioza,  

 variabilitatea ereditară și neereditară, 

 biotehnologii tradiționale și moderne, 

 diferite tipuri de ecosisteme; 

 să estimeze:  

 impactul unor factori mutageni asupra organismelor; 

 rolul biotehnologiilor tradiționale și moderne pentru soluționarea anumitor probleme 

ale societății, 

 rolului factorilor evoluției asupra antropogenezei. 

 să aplice legile eredității la rezolvarea problemelor de genetică referitor la transmiterea 

caracterelor ereditare; 

 să argumenteze: 

 necesitatea utilizării metodelor de studiu în genetica umană, 

 necesitatea obținerii de noi rase de animale, soiuri de plante și sușe de 

microorganisme. 

 

COMPETENȚA 2: 

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului 

 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

 să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a 

diviziunii celulare. 

COMPETENȚA 3: 

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin 

aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen 

 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

 să propună modalități de profilaxie a  unor maladii ereditare și neereditare la om; 

COMPETENȚA 4: 

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării 

problemelor ecologice la nivel individual, local și global. 

 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

 să planifice acțiuni de prevenire a factorilor nocivi asupra organismului uman; 

 să proiecteze acțiuni de conservare a biodiversității vegetale și animale din diverse 

ecosisteme; 

 să participe în activități de salubrizare a mediului. 

 

 

 

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini: 

 

 Motivație pentru studiu în domeniul biologiei; 
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 Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe; 

 Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie; 

 Respect față de orice formă de viață; 

 Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur; 

 Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu; 

 Angajare în protecția mediului; 

 Orientare spre succes în procesul de învățământ; 

 Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană. 

 

Profil umanistic 

 

Unități de competențe 

 

Unități de conținuturi 

 

Activități și produse de 

învățare recomandate 

Clasa a X-a 

 

 Identificarea științelor 

biologice. 

 

 Descrierea metodelor de 

cercetare în biologie. 

 

 Utilizarea 

instrumentarului și a 

tehnicilor de laborator în 

procesul de investigație a 

lumii vii. 

 

 Argumentarea importanței 

științelor biologice în 

dezvoltarea economiei 

țării. 

 

I. Biologia ca știință   

 

 Științe biologice și metode 

de cercetare. 

 

 Științe biologice în 

Republica Moldova. 

 

Termeni cheie: 

 științe biologice  

 metode de cercetare. 

 

Activitate: 

 Prezentarea ramurilor 

biologiei în schemă 

corelativă. 

Produs: 

 Schema elaborată de elev. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

cu tema: Tehnica obținerii 

preparatelor vegetale 

proaspete. 

Produs: 

 Preparat microscopic 

elaborat de elev. 

Activitate: 

 Realizarea proiectului de 

grup cu tema: „Realizări 

ale științelor biologice în 

Republica Moldova și 

aplicabilitatea lor”. 

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Elaborarea unui glosar-

dicționar biologic personal 

ce reflectă realizările 

recente ale științelor 

biologice.  

Produs: 

 Glosar biologic elaborat de 

elev. 

 

 Definirea termenilor: 

metabolism, reproducere, 

creștere, dezvoltare, 

sensibilitate. 

 

II. Caracteristici generale 

ale organismelor 

 

 Însușiri generale ale 

organismelor: 

metabolismul, 

Activitate: 

 Reprezentarea schematică 

a metabolismului ca proces 

general. 

Produs: 

 Schema prezentată de elev.   
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 Descrierea însușirilor 

generale ale organismelor. 

 

 Estimarea rolului 

metabolismului, 

reproducerii, creșterii, 

dezvoltării, sensibilității 

pentru organism. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație 

a însușirilor generale ale 

organismelor. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

menținere a echilibrului 

metabolic al organismului. 

 

 

 

reproducerea, creșterea, 

dezvoltarea, sensibilitatea. 

 

Termeni cheie: 

 metabolism, 

 reproducere, 

 creștere, 

 dezvoltare, 

 sensibilitate. 

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea 

metabolismului la plante, 

pe exemplul fotosintezei.  

Produs: 

 Fișa de activitate a elevului 

cu concluzii formulate 

referitor la metabolismul la 

plante, în baza 

experimentului realizat. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

cu tema: Reproducerea 

asexuată/vegetativă pe 

exemplul unei plante 

angiosperme. 

Produs: 

 Prezentarea plantei 

obținută în urma 

reproducerii asexuate/ 

vegetative. 

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea 

fototropismului la plante. 

Produs: 

 Fișa de activitate a elevului 

cu concluzii formulate 

referitor la referitor la 

sensibilitatea plantelor la 

lumină, în baza 

experimentului realizat. 

 Definirea termenilor: 

celulă, celulă procariotă, 

celulă eucariotă, țesut, 

țesuturi vegetale, țesuturi 

animale. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație 

a celulei. 

 

 Identificarea substanțelor 

anorganice și organice 

caracteristice celulei. 

 

 Estimarea rolului 

substanțelor anorganice și 

III. Celula, unitate 

morfofuncțională a 

organismelor 

 

 Compoziția chimică a 

celulei: substanțe 

anorganice: apă, săruri 

minerale și substanțe 

organice: hidrați de 

carbon, lipide, proteine, 

ADN, ARN, ATP. 

 

 Structura celulei procariote 

și a celulei eucariote: 

vegetală, animală. 

 

 Organizarea celulelor în 

țesuturi:  țesuturi vegetale 

și  țesuturi animale. 

Activitate:  

 Realizarea lucrării de 

laborator pentru  

evidențierea unor substanțe 

organice în celulă.  

Produs: 

 Fișa de activitate a elevului 

cu concluzii formulate 

referitor la prezența 

substanțelor organice în 

celulă, în baza lucrării de 

laborator realizate.  

Activitate: 

 Observarea structurii 

celulei cu ajutorul lupei și  

a microscopului.  

Produs: 

 Desenul celulei observate 

la microscop sau cu lupa.  
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organice caracteristice 

celulei.  

 

 Recunoașterea diferitor 

tipuri de celule și țesuturi. 

 

 Descrierea  funcțiilor 

principale ale organitelor 

celulare, ale celulei și ale 

țesuturilor. 

 

 Compararea structurii 

diferitor tipuri de celule.  

 

 Argumentarea 

semnificației vitale ale 

substanțelor anorganice și 

organice pentru organism. 

 

Termeni cheie: 

 celulă,  

 celulă procariotă, 

 celulă eucariotă, 

 țesut, 

 țesuturi vegetale, 

 țesuturi animale. 

Activitate: 

 Realizarea lucrării practice 

cu tema: Modelarea 

structurii unei celule 

eucariote. 

Produs:  

 Modelul celulei eucariote 

realizat de elev, în baza 

lucrării practice realizate. 

Activitate: 

 Elaborarea 

meniurilor/rațiilor 

alimentare referitoare la 

unele afecțiuni metabolice 

la om. 

Produs: 

 Rații alimentare/meniuri 

elaborate. 

 

 Definirea termenilor: 

sistematică, unitate 

taxonomică, regn, 

filum/încengătură, clasă. 

 

 Identificarea principalelor 

unități taxonomice în 

sistematica organismelor. 

 

 Aplicarea unităților 

taxonomice în clasificarea 

organismelor. 

 

 Identificarea  caracterelor 

distinctive ale 

organismelor la nivel de 

regn, filum/încrengătură și 

clasă. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

de recunoaștere a poziției 

sistematice a organismelor. 

 

 Recunoașterea 

reprezentanților ce aparțin 

diferitor clase de 

organisme. 

 

 Compararea diferitor 

regnuri, încrengături și  

clase de organisme. 

 

IV. Sistematica 

organismelor 

 

 Sistematica organismelor* 

la nivel de regn, filum/ 

încrengătură și clasă. 

 Virusuri-forme acelulare 

de viață.  

 Regnul Monera:Bacterii. 

 Regnul Protiste.  

 Încrengătura Rizopode. 

 Filumul Alge verzi. 

 Regnul Ciuperci. 

 Filumul  Bazidiomicete.  

 Regnul Plante. 

 Filumuri: 

Gimnosperme, 

Angiosperme: Clase:  

Monocotiledonate 

Dicotiledonate. 

 Regnul Animale. 

 Încrengătura: 

Celenterate. Clasa: 

Hidrozoare. 

 Încrengături: Viermi 

lați, Viermi cilindrici, 

Viermi inelați- 

caracteristici generale. 

 Încrengătura Moluște. 

Clasa Gasteropode. 

 Încrengătura Artropode.  

Clasa Insecte.  

 Încrengătura Cordate. 

 

Activitate: 

 Observarea la microscop a 

particularităților structurale 

ale unor organisme 

unicelulare. 

Produs: 

 Fișa de activitate a elevului 

cu concluzii formulate 

referitor la poziția 

sistematică a organismului 

vizualizat. 

Activitate: 

 Recunoașterea poziției 

sistematice a unor 

organisme utilizând diverse 

mijloace de determinare. 

Produs: 

 Blocnottes realizat de elev. 

Activitate: 

 Realizarea unui reportaj 

referitor la biodiversitatea  

organismelor din localitate 

și la modalități de protecție 

realizate la nivel de stat. 

Produs: 

 Reportajul tematic realizat 

de elev. 
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 Argumentarea  rolului 

organismelor în natură și în 

viața omului. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

ocrotire a organismelor. 

 

 Clase: Pești osoși, Pești 

cartilaginoși, 

Amfibieni, Reptile, 

Păsări, Mamifere. 

 

* Neil A. Campbell, Jane B. 

Reece, Biology (Seventh 

Edition), 2009 

 

Termeni cheie: 

 sistematică,  

 unitate taxonomică, 

 regn, 

 filum/încengătură, 

 clasă. 

COMPETENȚA 1: 

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la 

structuri, procese, fenomene, legi, concepte 

 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să definească termeni referitor la: 

 caracteristicile generale ale organismelor: metabolism, reproducere, creștere, 

dezvoltare, sensibilitate; 

 structura celulei și a țesuturilor: celulă, celulă procariotă, celulă eucariotă, țesut; 

 sistematica organismelor: regn, filum/încengătură, clasă. 

 să recunoască: 

 diferite tipuri de celule și țesuturi, 

 reprezentanți ce aparțin diferitor unități taxonomice: regn, filum/încengătură, clasă. 

 să descrie: 

 metode de cercetare (observația, experimentul, lucrarea practică, lucrarea de 

laborator) în biologie; 

 caracteristici generale ale organismelor: metabolism, reproducere, creștere, 

dezvoltare, sensibilitate, 

 funcțiile principale ale organitelor celulare, ale celulei și ale țesuturilor. 

 să estimeze rolul: 

 celulei ca unitate morfofuncțională a organismelor vii. 

 substanțelor anorganice și organice caracteristice celulei, 

 organismelor vii în natură și în viața omului. 

 

COMPETENȚA 2: 

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a 

compoziției, structurilor și funcțiilor celulei, țesuturilor diferitor organisme; 

 să planifice experimente de investigație a caracteristicilor generale ale organismelor;  

 să realizeze experimente de investigație a caracteristicilor generale ale organismelor;  

 să determine poziția sistematică a diferitor organisme; 

 să realizeze observații referitoare la structura diferitor tipuri de celule și țesuturi; 

 să înregistreze date ale observațiilor referitor la structura diferitor tipuri de celule și țesuturi; 
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 să interpreteze date experimentale referitor la caracteristicile generale ale organismelor;  

 să evalueze datele observațiilor referitor la structuri și funcții ale organismelor. 

 

COMPETENȚA 3: 

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin 

aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen 

 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să proiecteze acțiuni de menținere a echilibrului metabolic al organismului; 

 să proiecteze regimuri alimentare de menținere a stării de sănătate a organismului uman. 

 

COMPETENȚA 4: 

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării 

problemelor ecologice la nivel individual, local și global. 

 

La finele clasei a X-a elevul/eleva poate: 

 să proiecteze acțiuni de ocrotire a biodiversității. 

 

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini: 

 

 Motivație pentru studiu în domeniul biologiei; 

 Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe; 

 Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie; 

 Respect față de orice formă de viață; 

 Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur; 

 Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu; 

 Angajare în protecția mediului; 

 Orientare spre succes în procesul de învățământ; 

 Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană. 

 

 

 

Clasa a XI-a 

 

 Estimarea  rolului 

sistemului nervos în viața 

organismului. 

 

 Definirea termenilor: 

neuron, reflex, reflexe 

condiționate, reflexe 

necondiționate. 

 

 Identificarea 

particularităților 

structurale și funcționale 

ale neuronului, 

encefalului, măduvei 

spinării, arcului reflex. 

 

 

I. Sistemul nervos la om 

 

 Sistemul nervos la om: 

neuronul, sistemul nervos 

central și sistemul nervos 

periferic. 

 

 Activitatea nervoasă 

superioară: procese 

corticale fundamentale 

(învățarea și memoria), 

reflexele. 

 

 Afecțiuni ale sistemului 

nervos. 

 

 Igiena sistemului nervos. 

Activitate: 

 Observarea la microscop a 

diverselor tipuri de neuroni 

din țesutul nervos. 

Produs:  

 Desenul neuronilor 

vizualizați la microscop. 

Activitate: 

 Completarea desenului 

grafic cu structurile 

sistemului nervos la om. 

Produs: 

 Desen grafic completat cu 

structurile identificate de 

către elev. 

Activitate: 

 Realizarea proiectului 

individual STEAM cu 
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 Utilizarea 

instrumentarului și a 

tehnicilor de laborator în 

procesul de investigație a 

sistemului nervos la om. 

 

 Recunoașterea tipurilor 

de neuroni, reflexe 

condiționate și 

necondiționate. 

 

 Planificarea acțiunilor de 

menținere a stării de 

sănătate a sistemului 

nervos la om. 

 

 

Termeni cheie: 

 sistem nervos, 

 neuron, 

 sistem nervos central, 

 sistem nervos periferic, 

 reflex, 

 reflexe condiționate, 

 reflexe necondiționate. 

 

 

tema:„Traseul mesajului 

nervos”. 

Produs: 

 Raportul proiectului 

individual. 

Activitate: 

 Realizarea experimentelor 

de evidențiere a unor 

reflexe ale organismului 

uman. 

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la unele 

reflexe ale organismului 

uman, în baza 

experimentelor realizate. 

Activitate:  

 Realizarea unui reportaj cu 

tema: „Consecințele 

factorilor de risc asupra 

sistemului nervos la om”. 

Produs: 

 Reportaj realizat de 

elevi referitor la 

consecințele factorilor de 

risc asupra stării de 

sănătate a sistemului 

nervos la om. 

 

 

 Estimarea  rolului 

recepției senzoriale în 

viața organismului. 

 

 Definirea termenilor: 

recepție senzorială, organ 

senzorial, analizator, 

stimul, acuitate senzorială. 

 

 Identificarea 

particularităților 

structurale și funcționale 

ale analizatorilor. 

 

 Descrierea proceselor de 

recepționare a stimulilor 

de către organele de simț. 

 

 Utilizarea 

instrumentarului și a 

II. Recepția senzorială la om 

 

 Organe senzoriale și 

stimuli. 

 

 Analizatorul vizual și 

stimuli vizuali. 

 

 Analizatorul auditiv și 

stimuli sonori. 

 

 Analizatorul cutanat și 

stimuli tactili, termici și 

de durere. 

 

 Afecțiuni ale 

analizatorilor la om. 

Igiena organelor de simț. 

 

Termeni cheie: 

 Recepție senzorială, 

 organ senzorial, 

 

Activitate: 

 Realizarea proiectului de 

grup cu tema: 

„Determinarea acuității 

vizuale la om”. 

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea  

acuității auditive la om. 

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

acuitatea auditivă la om, în 

baza experimentului 

realizat. 

Activitate: 
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tehnicilor de laborator în 

procesul de investigație a 

structurii și funcției 

sistemului senzorial  la 

om. 

 

 Propunerea modalităților 

de  profilaxie a 

afecțiunilor organelor de 

simț la om. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării regulilor de 

igienă pentru activitatea 

optimă a analizatorilor la 

om. 

 

 analizator, 

 stimul, 

 acuitate senzorială. 

 

 

 

 Realizarea experimentului 

pentru evidențierea  

acuității termice a 

analizatorului cutanat la 

om.   

Produs: 

 Fișa de activitate a 

elevului cu concluzii 

formulate referitor la 

acuitatea termică a 

analizatorului cutanat la 

om, în baza 

experimentului realizat. 

Activitate: 

 Elaborarea unui bloknottes, 

selectând tema, la 

solicitare: 

- Menținerea stării de 

sănătate a auzului tău și a 

membrilor familiei/ 

- Menținerea stării de 

sănătate a vederii tale și a 

membrilor familiei.  

Produs: 

 Bloknottes elaborat de 

elev. 

 

 Estimarea  rolului reglării 

umorale la om. 

 

 Definirea termenilor: 

glandă endocrină, 

hormon, celulă țintă, 

reglare umorală. 

 

 Recunoașterea topografiei 

glandelor endocrine la 

om. 

 

 Analiza maladiilor 

endocrine la om. 

 

 Propunerea modalităților 

de  profilaxie a maladiilor 

umorale la om. 

III. Reglarea umorală la om 

 

 Sistemul endocrin la om.  

 

 Maladii endocrine la om. 

 

 

Termeni cheie: 

 Sistem endocrin, 

 glandă endocrină, 

 hormon, 

 celulă țintă, 

 reglare umorală. 

 

 

 

 

 

Activitate: 

 Completarea desenului 

grafic cu structurile 

sistemului umoral la om. 

Produs: 

 Desenul grafic completat 

de elev. 

Activitate: 

 Elaborarea recomandărilor 

pentru profilaxia bolilor 

endocrine la om. 

Produs: 

 Recomandări elaborate de 

elev. 

 Estimarea  rolului 

sistemului locomotor  în 

viața omului. 

 

IV. Sistemul locomotor și 

locomoția la om   
 

 Anatomia sistemului osos 

la om.  

 

Activitate: 

 Completarea desenului -

contur a osului tubular cu 

componentele acestuia.  

Produs: 
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 Recunoașterea tipurilor de 

oase șiarticulații, a 

grupelor de mușchi. 

 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație 

a sistemului locomotor la 

om. 

 

 Propunerea acțiunilor de  

acordare a prim ajutor în 

caz de traumatisme a 

sistemului locomotor. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

menținere a stării de 

sănătate a sistemului 

locomotor la om. 

 

 Anatomia sistemului 

muscular la om. 

 

 Afecțiuni ale sistemului 

locomotor la om. Igiena 

sistemului locomotor la 

om. 

 

 

Termeni cheie: 

 Schelet, 

 mușchi, 

 articulație, 

 fibră musculară. 

 

 

 

 Desen completat cu 

structurile osului tubular. 

Activitate: 

 Completarea desenului -

contur a componentelor 

unui mușchi striat la om. 

Produs: 

 Desen completat cu 

structurile mușchiului 

striat. 

Activitate:  

 Efectuarea exercițiilor 

pentru demonstrarea 

poziției corecte a corpului 

în timpul diferitor activități 

fizice.  

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la rolul poziției 

corecte a corpului în 

timpul diferitor activități 

fizice pentru starea de 

sănătate a sistemului 

locomotor. 

Activitate: 

 Exerciții de acordare a 

prim ajutor în caz de 

luxații, entorse, fracturi. 

Produs: 

 Prim ajutor acordat după 

algoritm. 

Activitate: 

 Alcătuirea unor rații 

alimentare pentru 

asigurarea creșterii și 

dezvoltării normale a 

sistemului locomotor la 

om. 

Produs: 

 Rația alimentară alcătuită 

de elev. 

 Estimarea  rolului 

sistemului cardiovascular 

om. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului cardiovascular 

la om. 

 

 Definirea termenului 

imunitate. 

 

V. Circulația substanțelor în 

organism   

 

 Sistemul cardiovascular la 

om: inima și vasele 

sangvine. 

 

 Compoziția sângelui, 

grupele sangvine.  

 

Activitate: 

 Recunoașterea la 

microscop pe preparate 

permanente a elementelor 

figurate ale sângelui. 

Produs: 

 Desenul elementelor 

figurate ale sângelui 

vizualizate la microscop. 

Activitate: 



31 
 

 Utilizarea instrumentarului 

și a tehnicilor de laborator 

în procesul de investigație 

a presiunii arteriale și a 

compoziției sângelui la om. 

 

 Identificarea tipurilor de 

grupe sangvine la om. 

 

 Propunerea acțiunilor de  

acordare a prim ajutor în 

caz de traumatisme a 

sistemului cardiovascular 

la om. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

prevenire a unor maladii 

cardiovasculare la om. 

 

 

 Afecțiuni ale sistemului 

circulator la om. Igiena 

sistemului circulator. 

 

Termeni cheie: 

 Sistem cardiovascular, 

 inimă, 

 artere, 

 vene, 

 capilare, 

 sânge, 

 grupe sangvine, 

 plasmă, 

 elemente figurate. 

 

 

 

 

 Măsurarea presiunii 

arteriale și a pulsului în 

stare de repaus și efort 

fizic. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la indicațiile 

presiunii arteriale și a 

pulsului, în baza 

măsurărilor efectuate. 

Activitate: 

 Realizarea unui reportaj cu 

tema: „ Consecințele 

acțiunii fumatului, 

drogurilor și alcoolului 

asupra cordului”. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la daunele acțiunii 

fumatului, drogurilor și 

alcoolului asupra 

sistemului cardiovascular, 

în baza reportajului 

realizat. 

Activitate: 

 Alcătuirea unor rații 

alimentare pentru 

menținerea stării de 

sănătate a sistemului 

cardiovascular.  

Produs: 

 Rația alimentară alcătuită 

de elev. 

Activitate: 

 Improvizarea exercițiilor 

de acordare a prim ajutor 

în caz de hemoragii 

capilare, venoase, arteriale. 

Produs: 

 Prim ajutor acordat după 

algoritm. 

 Estimarea  rolului 

sistemului respirator om. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului respirator la om. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

prevenire a unor maladii 

ale sistemului respirator la 

om. 

 

VI. Respirația la om 
 

 Sistemul respirator la om.  

 

 Afecțiuni ale sistemului 

respirator. 

 

 Igiena sistemului 

respirator. 

 

Termeni cheie: 

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului respirator  în 

diverse aplicații digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a 

sistemului respirator 

completată de elev, pe baza 

observației. 

Activitate: 
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 Analiza impactului acțiunii 

factorilor nocivi asupra 

sistemului respirator la om. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării  igienei 

sistemului respirator.  

 Sistem respirator. 

 Organe respiratorii: 

plămâni.  

 Căi respiratorii: cavitate 

nazală, faringe, laringe, 

trahee, bronhii, acini 

pulmonari. 

 Realizarea unui Flash mob 

cu tema:„ Tuberculoza-

pericol pentru  sistemul 

respirator la om”. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la profilaxia 

tuberculozei. 

 

 Estimarea  rolului 

alimentelor pentru 

organism. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului digestiv la om. 

 

 Identificarea unor boli 

digestive. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării  alimentației 

corecte. 

 

 Propunerea modalităților 

de profilaxie a bolilor 

sistemului digestiv. 

 

VIII. Nutriția la om 

 

 Alimentele și importanța 

lor pentru organism. 

 Sistemul digestiv la om.  

 

 Afecțiuni ale sistemului 

digestiv. Igiena sistemului 

digestiv. 

Termeni cheie: 

 Alimente, 

 sistem digestiv: tub 

digestiv, glande digestive, 

 digestie, 

 absorbție. 

 

 

 

 

 

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului digestiv  în 

diverse aplicații digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a 

sistemului digestiv 

completată de elev, pe baza 

observației. 

Activitate: 

 Elaborarea proiectului cu 

tema: „Profilaxia 

hepatitei”. 

Produs : 

 Raportul proiectului de 

grup 

Activitate: 

 Exerciții de acordare a 

prim ajutor în caz de 

intoxicații alimentare. 

Produs: 

 Prim ajutor acordat după 

algoritm. 

 Estimarea  rolului 

excreției pentru organism. 

 

 Recunoașterea organelor 

sistemului excretor la om. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

prevenire a unor maladii 

ale sistemului excretor la 

om. 

 

 Analiza impactului 

acțiunii factorilor nocivi 

asupra sistemului excretor 

la om. 

 

 Argumentarea necesității 

respectării  igienei 

sistemului excretor. 

VIII. Excreția la om 

 

 Sistemul excretor și 

excreția la om.  

 

 Afecțiuni ale sistemului 

excretor la om. 

 

 Igiena sistemului excretor 

la om. 

 

Termeni cheie: 

 sistem excretor, 

 excreție, 

 rinichi, 

 căi urinare: calice, pelvis 

renal, uretere, vezică 

urinară, uretră. 

 

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului excretor la om 

în diverse aplicații digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a 

sistemului excretor la om 

completată de elev, pe baza 

observației. 

Activitate: 

 Realizarea unei note 

informative cu referire la 

profilaxia bolilor 

sistemului excretor. 

Produs: 

 Nota informativă realizată 

de elev. 
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 Estimarea  rolului 

sistemului reproducător. 

 

 Identificarea 

particularităților 

structurale și funcționale 

ale sistemului 

reproducător la om. 

 

 Identificarea unor maladii 

sexual transmisibile la 

om. 

 

 Propunerea unor 

modalități de profilaxie a 

maladiilor sexual 

transmisibile la om.    

 

IX. Sistemul reproducător și 

reproducerea la om 

 

 Sistemul reproducător la 

om. 

 

 Dezvoltarea postnatală la 

om.  

 

 Afecțiuni ale sistemului  

reproducător. Igiena 

sistemului reproducător. 

 

Termeni cheie: 

 Sistemul reproducător 

feminin: ovare, trompe 

uterine, uter, vagin. 

 Sistemul reproducător 

masculin: testicule, canal 

deferent, veziculă 

seminală, canal 

ejaculator, prostată, 

penis, scrot. 

Activitate: 

 Observarea structurilor 

sistemului reproducător la 

om în diverse aplicații 

digitale. 

Produs: 

 Schema grafică a 

sistemului reproducător 

completată de elev. 

Activitate: 

 Reprezentarea grafică a 

propriei dezvoltări 

ontogenetice. 

Produs: 

 Schema grafică  a propriei 

dezvoltări ontogenetice 

realizată de elev. 

Activitate: 

 Realizarea unei note 

informative cu referire la 

profilaxia maladiilor 

sexual-transmisibile la 

om. 

Produs: 

 Nota informativă realizată 

de elev. 

Activitate: 

 Organizarea dezbaterilor 

referitoare la planificarea 

familiei. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la importanța 

planificării familiei, în 

baza dezbaterilor 

desfășurate. 

  

COMPETENȚA 1: 

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la 

structuri, procese, fenomene, legi, concepte 

 

La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să estimeze rolul sistemelor de organe pentru organismul uman; 

 să definească termeni referitor la structurile și funcțiile sistemelor de organe ale 

organismului uman; 

 să recunoască topografia organelor și a sistemelor de organe în organismul uman; 

 să stabilească corelații între diverse sisteme de organe pentru funcționarea eficientă a 

organismului uman. 

COMPETENȚA 2: 

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului 
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La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a 

structurilor și funcțiilor organelor și a sistemelor de organe ale organismului uman; 

 să planifice experimente de investigație a structurilor și funcțiilor organelor și a sistemelor 

de organe ale organismului uman; 

 să realizeze experimente de investigație a structurilor și funcțiilor organelor și a sistemelor 

de organe ale organismului uman; 

 să efectueze observații referitoare la structuri și funcții ale organismului uman; 

 să înregistreze date ale observațiilor, măsurătorilor, estimărilor referitor la structuri și 

funcții ale organismului uman; 

 să interpreteze date experimentale referitor la structuri și funcții ale organismului uman; 

 să evalueze observațiile referitor la structuri și funcții ale organismului uman. 

 

COMPETENȚA 3: 

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin 

aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen 

 

La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să propună modalități de profilaxie a  unor afecțiuni ale organelor și a sistemelor de 

organe la om; 

 să sugereze reguli de igienă pentru activitatea optimă a organismului uman; 

 să planifice acțiuni de  acordare a prim ajutor în caz de accidente sau îmbolnăviri acute 

până la sosirea serviciului medical de urgență; 

 să proiecteze acțiuni de menținere a stării de sănătate a organismului uman. 

 

COMPETENȚA 4: 

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării 

problemelor ecologice la nivel individual, local și global 

 

La finele clasei a XI-a elevul/eleva poate: 

 să planifice acțiuni de prevenire a factorilor nocivi asupra organismului uman. 

 

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini: 

 Motivație pentru studiu în domeniul biologiei; 

 Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe; 

 Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie; 

 Respect față de orice formă de viață; 

 Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur; 

 Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu; 

 Angajare în protecția mediului; 

 Orientare spre succes în procesul de învățământ; 

 Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană. 

 

Clasa a XII-a 

 

 Definirea termenilor: genă, 

cromozom, genotip, 

fenotip, ereditate, 

variabilitate, organism 

 

I. Bazele geneticii 

 

 Bazele moleculare ale 

eredității: acizi nucleici, 

gene. 

 

Activitate: 

 Modelarea structurii 

moleculelor de acizi 

nucleici.  

Produs:  
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homozigot, organism 

heterozigot, mutație.  

 

 Descrierea 

particularităților 

structurale ale acizilor 

nucleici.  

 

 Identificarea tipurilor de 

cromozomi, tipurilor de 

mutații și a factorilor 

mutageni, cariotipului 

normal și a cariotipurilor 

patologice la om. 

 

 Distingerea mecanismelor 

principale de moștenire a 

caracterelor ereditare. 

 

 Aplicarea legilor eredității 

la rezolvarea problemelor 

de genetică. 

 

 Analiza impactului unor 

factori mutageni asupra 

organismelor vii. 

 

 Compararea variabilității 

ereditare și neereditare. 

 

 Analiza impactului unor 

factori mutageni asupra 

organismelor. 

 

 Argumentarea necesității 

utilizării metodelor de 

studiu în genetica umană. 

 

 Propunerea modalităților 

de  profilaxie a maladiilor 

ereditare. 

 

 

 Bazele materiale ale 

eredității: cromozomi. 

 

 Legile mendeliene de 

transmitere a   caracterelor 

ereditare (încrucișarea 

monohibridă). 

 

 Moștenirea caracterelor 

cuplate cu sexul. 

 

 Moștenirea grupelor 

sangvine. 

 

 Variabilitatea neereditară 

și  ereditară a 

organismelor. 

 

 Mutațiile și  factori 

mutageni. 

 

 Genetica umană. 

Ereditatea normală și 

patologică la  om. 

 

 Metode de studiu a 

eredității umane. 

Termeni cheie: 

 genă, 

 cromozom, 

 genotip, 

 fenotip, 

 ereditate, 

 variabilitate, 

 organism homozigot, 

 organism heterozigot, 

 mutație.  

 

 Modelul moleculelor de 

acizi nucleici. 

Activitate: 

 Compararea pe imagini a 

unor cariotipuri normale și 

patologice la om. 

Produs:  

 Tabel comparativ ce 

reflectă unele deosebiri în 

cariotipul normal și 

patologic la om.  

Activitate: 

 Rezolvarea problemelor de 

genetică bazate pe 

mecanismul transmiterii 

caracterelor ereditare prin 

încrucișare monohibridă. 

Produs: 

 Gradul de respectare a 

algoritmului în rezolvarea 

problemelor din genetică.  

Activitate: 

 Elaborarea unei fișe 

instructive cu referire la 

caracterele monogenice 

autozomale personale. 

Produs: 

 Fișa instructivă elaborată 

de elev. 

Activitate: 

 Elaborarea unei fișe 

informative prin care să 

convingi colegii de 

importanța consultației 

medico-genetice.  

Produs: 

 Fișa informativă elaborată 

de elev. 

Activitate: 

 Elaborarea prezentărilor 

electronice pentru  

elucidarea impactului unor 

factori mutageni asupra  

organismelor 

Produs: 

 Prezentarea electronică 

elaborată și susținută de 

elev. 

Activitate:  

 Alcătuirea arborelui 

genealogic al familiei 
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referitor la moștenirea 

unor caractere ereditare. 

Produs: 

 Arborele genealogic 

elaborat de elev. 

Activitate: 

 Organizarea dezbaterilor la 

tema: Aspecte bioetice în 

terapia genică.  

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor  la aspectele 

bioetice în terapia genică, 

în baza dezbateri 

desfășurate. 

 

 Definirea termenilor:  

ameliorare, soi, rasă, sușă. 

 

 Descrierea  metodelor de  

ameliorare a  

organismelor. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

ameliorare a 

organismelor. 

 

 Argumentarea necesității 

obținerii de noi rase de 

animale, soiuri de plante 

și sușe de 

microorganisme. 

 

 Estimarea rolului 

biotehnologiilor 

tradiționale și moderne 

pentru soluționarea 

anumitor probleme ale 

societății. 

 

 

II. Ameliorarea 

organismelor     
 

 Caracteristici ale 

ameliorării organismelor. 

 

 Ameliorarea animalelor. 

 

 Ameliorarea plantelor. 

 

  Ameliorarea 

microorganismelor. 

 

Termeni cheie: 

 ameliorare, 

 soi, 

 rasă, 

 sușă. 

 

 

 

 

Activitate: 

 Elaborarea proiectului de 

grup: „Valorificarea 

potențialului economic al 

unor soiuri de plante/ rase 

de animale/ tulpini de 

microorganisme în 

activități de antreprenoriat.  

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Elaborarea în grup a 

proiectului de cercetare:  

„ Banca genetică - plus 

valoare în ameliorarea 

organismelor”. 

Produs: 

 Raportul proiectului de 

grup. 

Activitate: 

 Organizarea dezbaterilor la 

temă: „Beneficii și riscuri 

ale organismelor 

modificate genetic asupra 

organismului uman”. 

Produs: 

 Concluzii formulate 

referitor la beneficiile și 

riscurile organismelor 

modificate genetic asupra 

organismului uman, în 

baza dezbaterilor 

desfășurate. 

 Definirea termenilor:  

ecologie, populație, 

biocenoză, biotop, 

III. Ecologia și protecția 

mediului  

 

Activitate: 
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biosferă, ecosistem, lanț 

trofic, rețea trofică, 

echilibru dinamic, 

piramidă ecologică. 

 

 Identificarea nivelurilor de 

integrare și organizare a 

materiei vii. 

 

 Descrierea 

particularităților 

nivelurilor de organizare a  

materiei vii. 

 

 Distingerea diferitor tipuri 

de ecosisteme.  

 

 Compararea diferitor tipuri 

de ecosisteme. 

 

 Proiectarea acțiunilor de 

conservare a biodiversității 

vegetale și animale din 

diverse ecosisteme. 

 

 Planificarea activităților  

de salubrizare a mediului. 

 

 Niveluri de integrare  și 

organizare a materiei vii. 

 

 Ecosisteme naturale și 

artificiale. 

 

 Relații trofice: lanțuri și 

rețele trofice, piramide 

ecologice. 

 

 Echilibrul dinamic în 

cadrul ecosistemului. 

 

Termeni cheie  

 Ecologie, 

 populație, 

 biocenoză, 

 biotop, 

 biosferă, 

 ecosistem, 

 lanț trofic, 

 rețea trofică, 

 echilibru dinamic, 

 piramidă ecologică. 

 

 

 

 

 

 

 Reprezentarea grafică a 

nivelurilor de integrare și 

organizare a materiei vii.  

Produs:  

 Schema realizată de elev. 

Activitate: 

 Reprezentarea  

schematică a  unei rețele 

trofice într-un ecosistem. 

Produs:  

 Schema realizată de elev. 

Activitate: 

 Modelarea unui ecosistem  

din materiale accesibile. 

Produs: 

 Modelul unui tip de 

ecosistem. 

Activitate: 

 Reprezentarea degradării 

unui ecosistem natural 

printr-o aplicație digitală. 

Produs:  

 Aplicația digitală elaborată 

de elev. 

Activitate:  

 Observarea stării unui 

ecosistem din localitate.   

Produs:  

 Fișa de observație 

completată de elev.   

Activitate: 

 Elaborarea proiectului de 

grup cu tema: „Menținerea 

echilibrului dinamic al 

ecosistemelor din 

localitate, datoria fiecărui 

cetățean”. 

Produs:  

 Raportul proiectului de 

grup prezentat. 

COMPETENȚA 1: 

Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la 

structuri, procese, fenomene, legi, concepte 

 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

- să definească termeni referitor la: bazele geneticii, ameliorarea organismelor, ecologie; 

- să descrie:  

 metode de  ameliorare a  organismelor, 

 mecanismele principale de moștenire a caracterelor ereditare; 

- să identifice: 

 tipuri de cromozomi, tipuri de mutații, factori mutageni, cariotipul normal și 

cariotipuri patologice la om. 
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 niveluri de integrare și organizare a materiei vii; 

 tipuri de ecosisteme; 

- să compare:  

 variabilitatea ereditară și neereditară, 

 diferite tipuri de ecosisteme; 

- să estimeze impactul unor factori mutageni asupra organismelor; 

- să aplice legile eredității la rezolvarea problemelor de genetică referitor la transmiterea 

caracterelor ereditare; 

- să argumenteze: 

 necesitatea utilizării metodelor de studiu în genetica umană, 

 necesitatea obținerii de noi rase de animale, soiuri de plante și sușe de 

microorganisme. 

COMPETENȚA 2: 

Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru 

îmbunătățirea calității vieții și a mediului 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

- să utilizeze tehnici, aparate și materiale de laborator în procesul de investigație a diviziunii 

celulare. 

 

COMPETENȚA 3: 

Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur 

prin aplicarea metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen 

 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

- să propună modalități de profilaxie a  unor maladii ereditare și neereditare la om; 

COMPETENȚA 4: 

Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea 

rezolvării problemelor ecologice la nivel individual, local și global 

 

La finele clasei a XII-a elevul/eleva poate: 

- să planifice acțiuni de prevenire a factorilor nocivi asupra organismului uman; 

- să proiecteze acțiuni de conservare a biodiversității vegetale și animale din diverse ecosisteme; 

- să planifice activități de salubrizare a mediului. 

 

În realizarea finalităților elevii vor manifesta următoarele valori și atitudini: 

 Motivație pentru studiu în domeniul biologiei; 

 Interes pentru realizările obținute în cadrul științelor biologice și altor științe; 

 Consecvență în cercetarea unor probleme din biologie; 

 Respect față de orice formă de viață; 

 Responsabilitate pentru propria stare de sănătate și a celor din jur; 

 Inițiativă în rezolvarea problemelor de mediu; 

 Angajare în protecția mediului; 

 Orientare spre succes în procesul de învățământ; 

 Deschidere pentru aplicarea realizărilor științelor biologice în viața cotidiană. 

 

V. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

Strategii de predare-învățare. Curriculumul liceal la disciplina Biologie orientează 

proiectarea, organizarea și desfășurarea demersului educațional în contextul unei pedagogii axate pe 

competențe. O astfel de abordare prevede proiectarea demersului didactic la biologie în vederea 
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formării unor competențe la elevi care contribuie la integrarea/acomodarea elevilor la condițiile reale, 

mereu în schimbare ale vieții.  

Modelul grafic de formare a unei competențe este prezentat în figura de mai jos.   

 

Prezentarea schematică a modelului formării competenței demonstrează că ea nu este o sumă 

adiativă a trei componente, ci reprezintă rezultanta acestora. În procesul didactic componentele 

competenței se formează prin prisma joncțiunii: unități de competență  - obiective operaționale - 

sarcini didactice – metode interactive, context ce asigură o educație dinamică, formativă, motivantă, 

reflexivă, continuă.  

 Componenta „savoir” are scopul de a  interioriza informația comunicată. În acest caz sunt 

implicate anumite procese psihice (percepția, memoria și unele operații elementare de gândire). La 

elaborarea sarcinilor didactice pentru acest nivel se folosește Taxonomia lui Bloom, în special nivelele 

cunoaștere și înțelegere, orientate spre formarea la elevi a minimumului intelectual necesar și 

suficient de cunoștințe. 

Pentru asimilarea/interiorizarea conștientă a informației se utilizează metode de informare/ 

documentare, grupate sub genericul lucru  cu textul, dintre care SINELG, interviul pe trei trepte, 

lectura ghidată, lectură în perechi-rezumate în perechi etc. și metode grupate sub genericul 

reprezentări grafice: scheme structurate logic, scheme corelative etc. 

 Componenta „savoir faire” are scopul de a dezvolta la maximum capacitățile intelectuale și 

cele psihomotorii ale elevilor, acestea determinând locul real al elevului în activități sociale. Pentru 

dezvoltarea potențialului intelectual al elevului se formulează sarcini corespunzătoare nivelelor 

aplicare, analiză, sinteză din Taxonomia lui Bloom.  

În acest caz cele mai recomandate metode la lecțiile de biologie sunt observația, experimentul, 

lucrarea practică, lucrarea de laborator, proiectele de cercetare, modelarea, metode care sporesc 

atractivitatea disciplinei, au un caracter aplicativ, formează la elevi priceperi și deprinderi acțional 

practice/de investigație, precum și atitudini științifice importante: obiectivitatea, integritatea, 

cooperarea,  inventivitatea etc. 

În perioada postmodernă un rol deosebit le revine tehnologiilor informaționale. Din acest 

punct de vedere elevii vor utiliza diferite programe computerizate pentru selectarea, prelucrarea și 

prezentarea informației referitoare la particularitățile structurilor, proceselor, fenomenelor biologice. 

 Componenta „savoir vivre” urmărește să formeze la elevi atitudini și comportament în 

contextul condițiilor sociale bine determinate. În vederea formării unor astfel de comportamente se 

recomandă formularea sarcinilor prin prisma nivelului evaluare din Taxonomia lui Bloom.  

În acest context se vor aplica metode ce formează la elevi valori și atitudini personale; astfel 

de metode sunt: studiul de caz, interviul, jocul de rol, dezbaterea etc.  

A ști/Savoir 

A ști să iei atitudini/ 

 Savoir vivre 

A ști să faci/ 

Savoir faire 

A şti să fii/ 

Savoir être 

Competența 

formată, 

manifestată prin 

comportament 

observabil și 

măsurabil. 
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Unele metode/tehnici utilizate în procesul de formare a competenței se realizează în cadrul 

activității în grup, iar altele - în cadrul activității individuale. Aceste forme de activitate prezintă 

anumite valențe formative: activitatea în grup contribuie la formarea abilităților/competențelor de 

comunicare, parteneriat, cooperare, colaborare, luare de decizii etc.; activitatea individuală dezvoltă 

abilități de acțiune independentă/ personalizată, autoinstruire, auto responsabilitate etc. 

Actualmente, un rol important îi revine abordării transdisciplinare în proiectarea și 

desfășurarea demersului educațional. În acest context, se recomandă proiectarea unor activități 

didactice crosscurriculare, organizate prin prisma unor proiecte de cercetare STEM. 

 Componenta „Savoire être” este o componentă integrativă și reprezintă competența formată, 

manifestată prin comportament observabil și măsurabil raportat la o situație concretă. 

 

Strategii de evaluare. Pedagogia axată pe competențe orientează vectorul evaluării spre o 

evaluare continuă/formativă:  

- prin motivarea elevilor si realizarea feedback-ului;  

- prin stimularea la elevi a efortului de autoevaluare formativă; 

- prin formarea deprinderilor de evaluare reciprocă; 

-  prin evidențierea succesului, realizând astfel principiul centrării pe personalitatea 

celui evaluat (educat). 

Valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a competențelor la elevi 

reflectate în standardele educaționale.  

În acest context, în activitatea didactică va reuși acel profesor care va oferi la fiecare lecție un 

set de sarcini didactice pe nivele, elaborate în context taxonomic, fapt ce va permite valorificarea la 

maximum a potențialului intelectual al fiecărui elev. 

Prin sarcini didactice de divers nivel de dificultate, profesorul orientează și dirijează activitatea 

de studiere a elevilor, evidențiază ce și cum trebuie să învețe, formându-le un stil de muncă 

intelectuală. Evaluarea realizată astfel evită caracterul de „surpriză” al rezultatelor. Ea nu se 

efectuează în scop de „sancționare”, ci permite autoevaluarea rezultatelor obținute, motivând elevul 

pentru propria formare. 

În procesul de evaluare continuă la clasă, în cadrul lecțiilor de biologie se vor folosi atât 

metode tradiționale de evaluare: chestionare orale și scrise, cât și metode interactive: observații, 

experimente, lucrări practice, lucrări de laborator, portofoliul etc. utilizate în vederea evaluării 

capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe teoretice, precum și a gradului de stăpânire a 

priceperilor și deprinderilor de ordin practic.  

    Pentru realizarea cu succes a unei activități practice, elevii trebuie să fie avizați de către 

profesor asupra:  

- tematicii lucrărilor;  

- modului în care ele vor fi evaluate (baremele/grilele/criteriile de notare);  

- condițiilor care le sunt oferite pentru a realiza aceste activități (aparate, ustensile de laborator, 

materiale etc.). 

Toate aceste metode permit profesorului să obțină puncte de reper și să adune informații 

asupra derulării activității elevului, oferindu-i astfel posibilitatea de a arăta ceea ce știe într-o 

varietate de contexte și situații. Pe baza acestor informații profesorul își fundamentează judecata de 

valoare într-o apreciere obiectivă a achizițiilor elevilor și a progreselor înregistrate. 

Astfel, evaluarea formativă include câteva strategii esențiale: precizarea metodologiei de 

evaluare formativă (stabilirea sistemului de sarcini didactice în context taxonomic, a întrebărilor 

pertinente obiectivelor de evaluare, adaptarea metodelor corespunzătoare activității de evaluare), 

monitorizarea lucrului individual al elevilor, evaluarea reciprocă și autoevaluarea, realizarea 

feedback-ului.  

Evaluările sumative: teste sumative, teze, examene vor demonstra posedarea competențelor 

curriculare. 
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În procesul de proiectare didactică, profesorul are libertatea să reorganizeze unitățile de 

conținut din curriculum și să adapteze numărul de ore (corespunzător planului de învățământ) astfel 

încât să realizeze un demers educațional eficient. 

Abordarea unei astfel de strategii în procesul educațional la biologie presupune diversitate și 

creativitate în educație, aspect important ce deschide noi perspective în formarea personalității 

elevului și în transformarea societății. 
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