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Cu privire la aprobarea Instrucliunii privind
mansgementul temelor pentr u acasd,

tn tnvd(dmdntul primar, gimnazial Ei liceal

in temeiul art. l8 gi 140 din Codului educafiei al Republicii Moldova nr.

152 din 17 iulie 2014, in vederea eficientizdrii Ei creqterii calitafli procesului

educalional din perspectiva centrdrii pe necesitdfile de formare ale elevului,

ORDON:

l. A aproba Instrucliunea privind managementul temelor pentru acasd in

tnvdldmdntul primar, gimnazial Si liceal (Anexd).

2. Direcfia invdfdmdnt general (dl V. Crudu, qefl: "

2.1. va aduce la cunoqtinld prezentul ordin Organelor locale de specialitate in
domeniul inv6fdmdntului;

2.2. va organiza sesiuni de informare privind cadrul de punere in aplicare a

documentului aprobat;

2.3. va oferi suport metodologic prin con{inutul Reperelor metodologice de

organizare a procesului educalional in anul qcolar 2018 -2019;
2.4. va monitoiza procesul de punere in aplicare a documentului aprobat in

inv6!6mdntul general;

2.5. va prezenta conducerii ministerului un raport de monitorizare a punerii

in aplicare a documentului aprobat p6nd la l5 martie2019.
3. Organele locale de specialitate in domeniul invd{dmdntului:

3.1. vor aduce la cunoqtin{I prezentul ordin instituliilor de invSldmdnt din
subordine;



4.

5.

6.

3.2. vor aplica chestionarele pentru elevi, pdrinfi gi cadre didactice (conform
anexelor la Instrucliunea privind managementul temelor pentru acasd tn
tnvdldmdntul primar, gimnazial si liceat) p6nd"la data3l ianuarie 20lg;

3.3. vor prezenta ministerului raportul de monitorizare a punerii in aplicare a
documentului, urmare a procesdrii chestionarelor, Ei vor face propuneri pe
marginea documentului p6nd la datade 15 februarie 2019.

Instruc{iunea privind reglementarea managementului temelor pentru acasd, in
invdldmdntul primar, gimnazial ;i liceal se pune in aplicare incep6nd cu 03
septembrie 2018.
Responsabili de punerea in aplicare aprezentului ordin se desemn eazd,Direc[ia
tnvdldmdnt general (dl V. Crudu, qef).
Controlul executdrii prezentului ordin se pune in sarcina Secretarului de Stat.
dna Angela Cutasevici.

Ministru Monica BABUC

Ex. Natalia Grtu,
tel. 022 23 46 23
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. Instruc{iune
privind managementul temelor pentru acasi
in inviflmAntul primar, gimnazial qi liceal

DISPOZITII GENERALE
Instrucfiunea privind reglementarea managementului temelor pentru acas6 in

inva{Smdntul primar, gimnazial qi liceal (in continuare - Instrucfiune) este elaborat6 in
baza:

o prevederilor art. 18, alin. 3) din Codul educaliei nr. 152 din 17.07.2014, in
temeiul Hotdrdrii Guvernului nr. 691 din 30.08.2017 cu privire la organizarea Si
func ! i o nar e a Mini s ter ului E duc a! i e i, C ultur i i ; i c e r c e t dr i i ;o prevederilor Regulamentului-tip de organizare qi funcfionare a institufiilor de
invdlimdnt primar gi secundar, ciclul I ;i [ (aprobat prin ordinul ME nr. 235 din
25.03.2016, e&p. I, pct. 2l).

Prezenta Instrucfiune stabilegte aspectele privind temele pentru acas6:
o rolul temelor pentru acasd inrcalizarea finalitafilor educa{ionale;
o recomanddri metodologice privind managementul temelor pentru acasd;
o timpul estimativ alocat efectudrii acestora de cdtre elevi:
r specificul temelor pentru acas[.

Instrucfiunea stabileqte managementul temelor pentru acasd pentru fiecare treapt6 de
;colaritate gi pentru fiecare arie curriculard.

Din punct de vedere axiologic, la baza prezentei Instrucfiuni stau urm[toarele
principii:

o principiul centrdrii pe nevoile, interesele qi capacitdlile in evolufie ale elevului;
o principiul coreldrii timpului efectiv din clasd cu cel al temelor pentru acasd;
o principiul respectdrii opiniei elevului in procesul decizional;
o principiul respectdrii particularitdlilor de vdrstd ale elewlui;
o principiul individualizdrii gi diferen{ierii invd{drii ;o principiul accesibilitafii fi utilitdtii temelor pentru acasr.

Din perspectivd pedagogic5, tema pentru acasd trebuie privita din doud perspective
complexe:



perspectiva tradifionald: activitate de automatizare a unor achizi[iicognitive strict
necesare lecfiei/ lecfiilor ulterioare, pentru insuqirea unor con{inuturi;
perspectiva modern6: activitate ce corespunde etapei finale in cadrul E(RE; cu
funcfie de deschidere spre domeniile viefii, rcaLtzil,ndlegdtura cu cele invdfate la
lecfie.

,sEcTruNEA r
ROLUL TEMELOR PENTRU ACASAf in invdfdmdntul primar, gimnazial qi liceal temele pentru acasd au misiunea de aconsolida confinuturile didactice studiate la lecfie, contribuind la formarea

competenf elor-cheie ale elevului.
2' Temele pentru acasd gi explicarea lor fac parte integranta din lec{ie, contribuie la

r ealizarca ob iectivelor acesteia.
3' Rolul efectudrii temelor pentru acasd rezidd in consolidarea rezultatelor inv6{6rii,' dezvoltarea abilitdfilor de organiz are a timpului de inv6{are gi obfinerea unor efecte

durabile ale invdfdrii in traseul formdrii personale a erewlui.
4' Temele pentru acasd contribuie la consolidarea imaginii de sine a elewlui, lastimularea motivafiei ' ctxiozitdlii qi responsabilitafii elewlui, dezvoltandu-i

increderea in forfele proprii qi manifestarea iniliativei in rcalizareasarcinilor.5' Temele pentru acasd au rolul de a forma deprinderile de lucru de sine stdtdtor aleelewlui, precum qi de a-l pregdti pentru evaluarile finale la discipline.6' Temele pentru acasd sunt orientate spre explorarea zonelor de interes ale elevilor,
conform principiilor qcolii prietenoase copilului

7' Temele pentru acasd au menirea de a consolida parteneriatului qcoal[-familie, qcoal6-
comunitate prin respectarea principiului de $anse egale, creqterea increderii familiei ingcoald' motivarea elevului pentru autodezvoltare qi implicare in activitifi devoluntariat.

MANA G E*r.odlfftHillti' r" *rRU AcA sA8' Temele pentru acasd sunt proiectate in corespundere cu cerin{ele curriculare ladisciplinele gcolare.

9' Temele pentru acasd sunt fixate in catalogul gcolar la rubrica sarcini de tnvdlarede cdtre cadrul didactic, indicdndu-se exact sarcina gi volumul ei. in cazulin care nu suntdate teme pentru acasd, rubrica rdmdne necompletatd.
10' Pentru managementul timpului temei pentru acasd, profesorul cuantificd durataestimativd a timpului mediu necesar realizdrii sarcinii, fixandu-l in proiectul unitalii deinvdfare sau cel al lecfiei, prin corelarea cu volumul de timp estimativ care revinedisciplinei, conform Anexelor I si 2.



11' volumul temelor pentru acasd pentru fiecare disciplina scolar[, nu trebuie sd
depdgeascd, de reguld,, l/3 din volumul sarcinil or realizate in clas6, pe parcursul lecfiei.12' Specificul temelor pentru acas6, pe parcursul unitalii de invafare, este centrat pe
sarcini de aplicare qi anali zd. La sfdrqitul unitdlii de invdfare ;i inaintea probelor de
evaluare sumative, se vor propune teme pentru acasd cu caracter de sinteza qi integrare.13' in perioada de vacanfd, dupd probele de evaluare sumativ d,, in zilelede activitdti
transdisciplinare, nu se vor da teme pentru acasd.

15' Temele pentru acasd se vor da doar in baza confinuturilor care au fost studiate la
clasd qi nu implicd studiu individual suplimentar din partea elevului. Cadrul didactic
asigurd explicarea sarcinii de rcalizat ;i modalitatea de evaluare a acesteia.16' Se recomandd ca temele sd aibd un caracter praxiologic, respect6ndu-se
preferinfele qi interesele elevilor.

14. Nu se admite utilizarea temelor pentru acasl ca
volum mare qi grad inalt de complexitate, exercitii
neexersate in clasd.

17. Se va face diferen{iere intre teme zilnice ;i
(sdptdmdnal, bilunar, lunar, semestrial). Temele cu
inscrise la rubrica sarcini de tnvdyare d,e cdtre cadrul
de realizare.

instrument de pedeapsd: teme cu
repetitive, teme necunoscute gi

teme cu termen lung de realizare
termen lung de realizarc vor fi

didactic, indicdndu-se ;i perioada

18' Temele pentru acasd se adapteazd conform particularitrfilor de varstd ale elevilor
nu doar in privinla timpului alocat, ci qi a nivelului de infelegere a elevului qi gradului de
dificultate al temei.
19' Cadrul didactic verificd sistematic realizareatemelor pentru acas6 de c6tre elevi qiii incurajeazd prin oferirea feed-back-ului constructiv/ pozitiv cu accent permanent pe
proces, solu{ii si nu pe rezultatgi consecinfe.
20' se evalueazd, prin notd temele constituite din sarcini complexe, de lungd duratd
(proiecte, lucrdri practice/ de investigafie etc.).
2l' Evaluarea temei pentru acasd se va realiza,de reguld, la fiecare lecfie, aproximativ
timp de 10 minute.
22' in procesul evaludrii temelor pentru acasd se recomandi aplicarea unor tehnici delucru in perechi sau in grupuri mici, ?ncurajarea elevilor sd se autoevalueze ;i evalueze
reciproc, aplicdndu-se, la necesitate, exercifii de recuperare.
23' Evaluarea temelor pentru acasd se va face in raport cu propriul progres al elevului,
cu accent doar pe reuqite, cu respect qi apreciere pentru potenfialul acestuia.24' Nu se vor acorda note insuficiente, dacd elevul nu a reali zat corcct sau integral
tema pentru acasd.

25' cadrul didactic propune' in calitate de temd pentru acasd, exercifii din manualul
qcolar aprobat de minister sau creeazd sarcini de sine stdtdtor.
26' Se interzice impunerea elevului de a realiza teme pentru acasd din suporturi
didactice de alternativd, dacd elewl nu are acces gratuit la aceste surse.



27' Sarcinile pentru acasd sunt individualizate qi diferenliate conform particularitdlilor
de vdrstd, stilului de invd{are al elevului, competenlelor gi potenlialului propriu.28' Temele pentru acasd trebuie sd fie creative, sd nu cauzeze pierderea interesului
elevilor fafd de invd{are, oboseala fizicd qi emofionald, reducerea timpului destinat unor
activitdli recreative, alimentafiei, unor activitdli familiale sau comunitare, inclusiv
timpului destinat pentru somn.
29' Cadrele didactice gi specialigtii psihologi, psihopedagogi, identific6 qi recomandd
elevilor modalitalile care permit determinarea perioadei optim e a zilei, a pauzelor qi
strategiilor de concentrare a atenfiei.
30' Cadrele didactice argumente azd, necesitatea sarcinilor pentru acasd gi motiveazd
elevii pentru invdfare, pentru colaborarea cu semenii gi cu adullii.
31' Cadrele didactice qi pdrin{ii ajutd elevii sd infele agd cd temele pentru acasi sunt
unul dintre mijloacele care favorizeazddezvoltarea elevului.

32' Temele pentru acasd pentru elevii cu cerinte educafionale speciale (CES sunt
stabilite in funcfie de nivelul actual de dezvoltare qi pregatire a elevului qi de obiectivele
proxime de ?nvdfare gi dezvoltare, stipulate in Planul educafional individualizat (pEI).33' Forma de efectuare a temelor pentru acasd (orald gi/ sau scrisd) este determinatd in
raport cu curriculumul qcolar, in raport cu dizabilitatea copilului (in mod special in cazul
copiilor cu dizabilitdfi senzoriale) gi zona actuald de invdfare qi dezvoltare a acestuia.34' Gradul de complexitate ;i dificult ate a temelor pentru acasd este delimitat in
raport cu curricula la disciplinele de studiu pentru anul de studiu fixatd in pEI:
curriculum general (CG), curriculum general cu adaptdri curriculare (CGA), curriculum
modificat (cM), in conformitate cu deciziaEchipei pEI.
35' Timpul alocat temelor pentru acasd este estimat de membrii echipei pEI in raport
cu gradul de inlelegere, ritmul de activitate, stilul de invdfare, nivelul de concen trare a
atenfiei, capacitatea de muncd a elevului cu CES li nu trebuie s6 depageasc6 timpul
reglementat pentru ceilalti elevi.
36. Locul gi modalitatea de efectuare a temelor (cu
de Echipa PEI.

sau fbrd sprijin) este determinatd

37' Se recomandd efectuarea temelor pentru acasd dupd masa de prdnzqi o pauzd de
recreere prin activitdfi frzice, ludice, cu caracter distractiv gi/sau gospod6resc, cu
utilizarea pauzelor intermediare, cu specific ;i duratd individuald, la recomandarea
specialistului psihopedagog, psiholog.



SECTIUNEA III
TIMPUL ALOCAT EFECTUANII TEMELOR PENTRU NCISA38' Cadrului didactic ii revine responsabilitatea de a estima, in mod judicios,

timpul temelor pentru acasd prin raportare la sarcina de invdfare, lu6ndu-se in
considerare curba efortului zilnic;i sdptdmdnal, precum qi alfi factori individuali
specificafi, conform prevederilor secfiunii II a prezenteilnstrucJiuni.
39' in ciclul primar, timpul alocat temelor nu va depagi 45-60minute zilnicpentru
tofi elevii. Pentru elevii claselor I-iV, volumul sdptdmanal al temelor pentru acasd nu
va depdqi 5 ore .

40. in ciclul gimnazial, in clasa a V-a, in
dau teme pentru acasd. Timpul estimat, zilnic,

primele doud sdptdmdni de studiu nu se
pentru realizareatemei nu va depdqi:o pentru clasele V-VI _ 1,5 ore

o pentru clasele VII-X - 2 ore
Volumul sdptdmdnal al temelor pentru acasd
10 ore de lucru pentru clasele VII - IX.

nu va depaqi 7,5 orc pentru clasele V-VI gi

4l' in ciclul liceal timpul estimat, zilnic, realizdriitemei pentru acasd nu va depaqi
2,5 ore. Volumul s[ptdmdnal nu va depdqi 12,5 ore.

SECTIUNEA IV
REGLEMENTAREA TEMELOR PENTRU ACASA

CONFORM CICLURILOR $I ARIILOR DE $COLARITATE

CICLUL PRIMAR
42. in vederea reglementdrii temelor pentru acasr in
rcfionalizarea timpului necesar pentru efectuarea acestora
alocat temelor pentru acasd sd fie folosit, in mare mdsur6.
activitdli interactive ;i antrenante pentru elevi.
43. in clasa I, la disciplina Limba qi literatura romdnd
include:

o Perioada prealfubetard: sarcini de lecturd a imaginii, colorare, scrierea
elementelor grafice (2-3 r6nduri), jocuri de cuvinte, povestire;

o Perioada alfubetard: lectur6, scrierea literei, transcrieri/ copieri (2-3
propozifii, rdnduri);

o Perioada postalfabetard: lectur6, transcriere (l-2 rdnduri), povestire.44' in clasa I, la disciplina Matematicd temele pentru acasd vor include: sarcini de
orientare in spafiu Ei timp, scrierea elementelo r grafrce/a cifrelor (2-3 r6nduri),
rezolvare de exercilii qi probleme, jocuri logice etc.
45' in clasele a II-IV-a, in realizarea temelor pentru acasd, se va respecta cresterea

graduald a nivelului de complexitate (conform Anexei r).
46. se recomandd ca efectuarea temelor trebuie sd se facd:

invdflmdntul primar qi

se recomandd ca timpul
pentru lecturd gi diferite

temele pentru acasd vor



. dupd I% -2 ore de la masa de prdnz;
o in ordinea descrescAndd a dificultdlilor;
o mai intdi cele orale ;i apoi cele scrise;
o cu pauze scurte intre temele la diferite discipline, fbrd a-l scoate din ritmul de

lucru.

47' Pentru zilele de odihnd nu se vor da teme pentru acasd, incurajandu-se lecturile
la alegere.

48. in
propun:

CICLUL GIMNAZIAL $I LICEAL
vederea reglementdrii timpului temelor pentru acasd, in ciclul gimnazial se

o activitdfi obligatorii pentru tofi elevii clasei;
o activitd,ti individuale pentru situafiile de recuperare/de redresare gi pentru

aprofundarea nivelului de pregdtire a elevului (implicarea in concursuri.
olimpiade etc.).

o activitdfi de extindere (individuale sau de grup), ftrd, caracter perrnanent, care sd
permitd dezvoltarea independenlei de acliune, originalitdlii, creativit6lii,
capacit5{ii de lucru in echipd, de lungd duratd, pentru realizarea unor proiecte,
lucrdri practicel de investigalie etc.

49' Pentru elevii din ciclul gimnazial timpul alocat temelor pentru acas6 va fi
folosit' in mare mdsurd, pentru consolidarea materiei teoretice de studiu, pentru lecturd
individuald, activitdfi de grup, cercetarea domeniilor de interes, formarea deprinderilor
;i abilitdlilor qi diverse activitafi interactive qi dezvolt area atitudinilor qi valorilor
interpersonale.

50' Se va incuraja consultarea elevilor in procesul selecfiei anumitor tipuri de teme
pentru acasd.

5f in cazul disciplinelor cu un numdr mare de ore (cel pufin 3 s6ptdmdnal), in
situafia in care elevii au lecfii in zile consecutive, se recom andd anu se da temd pentru
acasd, pentru a se evita suprasolicitareaelevului.
52' Pentru elevii din invd{dmdntul liceal se va pune accenr pe teme care stimuleazd

utilizarea diferitor surse suplimentare, de documentare accesibile elevului, precum qi
r ealizar ea I ecturi I or sup I imentare.
53' Se va incuraja vizionarea. la domiciliu, a emisiunilor cognitive, a filmelor de

animafie, artistice qi documentare, a spectacolelor, emisiunilor radiofonice, corelate
con{inuturilor educafionale. Profesorul va monitofiza elementul de acces la aceste
surse gi durata produsului media, in aqa mdsurd ca vizionarea/ audierea acestuia sd nu
solicite un volum exagerat de timp.
54' Se recomand5, semestrial, realizarea unor proiecte educalionale cu deschidere

interdisciplinard qi transdisciplinard. Pe durata realizdrii proiectelor educa{ionale
elevilor nu li se propun qi alte teme pentru acas6.



55. Se va avea in vedere interesul superior al elewlui prin acordarea unei atenfii
prioritare disciplinelor de profil qi celor care suscitd interes in corela{ie cu proiectul de
carierd pe care gi-l propune elewl.

ff"j
Recomandiiri generale la nivelul ariei

56. Volumul temelor pentru acasd la disciplinele din aria Limb6 qi comunicare
reiese din dozarea timpului alocat efectudrii temelor pentru acasl conform
prevederilor prezentei Instrucfiuni. La formularea temelor pentru acasd profesorul
va line cont de urmdtoarele aspecte:
o temele pentru acasd se vor axa pe sarcini autentice, care valorificd probleme

reale, situafii din via[a elevului, corelate perspectivei de integrare
sociolingvistici a acestuia in comunitate;

o sarcinile complexe, cu un grad sporit de dificultate (eseu, comentariu literar,
proiecte de cercetare etc.) se vor propune o singurd datd in cadrul unitlfii de
invdlare, cu anunfarea, din start, a condifiilor de realizare pi criteriilor de
evaluare;

o se interzic practicile eronate de impunere a elevilor si lectureze opere literare
de volum mare intr-un termen scurt, profesorul fiind obligat sd anunle lista
operelor literare la inceput de an qcolar, monitorizdnd elevul in procesul de
lectur6.

Tipologia sarcinilor pentru temele de acasi
57. Tipologia temelor pentru acasd propuse in cadrul disciplinelor din aria Limb6 qi
comunicare se va axa, in manierd echilibrati, pe activitdli de receptare (ascultare
sau lectura ) qi activitdli de producere (scriere, vorbire), interacliune sau mediere,
prin integrarea celor 4 tipuri de competen{e integratoare: scriere, lectur6, audiere,
vorbire.

Forma de realizare qi periodicitatea

58. Temele pentru acas[ la disciplinele din aria Limbi si comunicare vor fr realizate
in formd:

- scrisd (exercifii de cunoaqtere, aplicare, sintez[, compuneri de tip narafiune,
descriere, dialog, rczumat de text, eseu, text argumentativ etc.) - se realizeazd
sistematic;

- oral6 (lectura imaginii, rezumat de text, aloculiune, prezentare de carte/film etc.) -
se rcalizeazd s istemati c ;

- practicd (machete, infografice, produse digitale, proiecte, fi$e la portofoliul
elevului etc.) - se realizeazd,lanecesitate.

.d
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Recomandiri generale la nivelul ariei Matematici qi qtiin{i
59. La disciplinele din aria Matematicd qi $tiinfe, temele pentru acasd se vor axa pe
urmdtoarele componente :

o Partea teoreticd (subiectul care s-a invdfat la lecfie);
o Partea practic6 (rezolvare de exercilii aplicative, de modelare a activitdlii

cotidiene, probleme, situafii-problemd, elaborare de algoritmi, programe,
lucrdri practice, proiecte);

o Partea recapitulativd (poate confine subiect teoretic ;i subiect
aplicativ/practic, nu este obligatorie la fiecare lec!ie).

Timpul alocat temelor pentru acasd va fi folosit pentru asimilarea materiei teoretice
de studiu, formarea competenJelor de a aplica cunoqtinfele oblinute la rczolvarea
exercifiilor, problemelor/situafiilor problemd, in diverse activitdli interactive
(corespunzitor normelor recomandate in secfiunea III a prezentei Instrucfiuni).

Tipologia sarcinilor pentru temele de acasi
60. Tipologia temelor pentru acasd propuse la disciplinele din cadrul ariei
Matematica qi $tiinfe se va axa, prioritar, pe domeniile cognitive: cunoa;tere Ei
infelegere, aplicare, rezolvare de probleme/integrare (probleme, situafie-probleme).
61. Temele pentru acasd vor fi constituite din sarcini de:

o intelegere a temei/ cunoEtinlelor (formularealargumentarea enunfurilor cu
caracter qtiin{ific, itemi cu alegere multipl[, itemi cu alegere duald, itemi
de tip pereche (de asociere), itemi cu rdspuns scurt (de completare a
spaJiilor rezewate);

o aplicare a cuno;tinlelor dobdndite (exercifii qi probleme standard, in
rezolvarea cdrora se aplicd metode, algoritmi, proprietdfi, teoreme
inv6{ate);

o analiza-sinteza cunoqtinfelor dobdndite (probleme, situafii-problem6,
exercilii qi probleme integratoare, inclusiv, situalii cotidiene);

o aplicarea cuno;tinlelor dobdndite in situafii de model are a activitafli
cotidiene, transdisciplinare (activitAti de creativitate, extindere
(individuale sau de grup), de lunga durat5, pentru rcalizarea unor lucrdri
dezvoltate/ sistematizatel generalizate, proiecte, observdri Si lucrdri
practicel de investigafie etc.

Forma de realizare qi periodicitatea
62. Temele pentru acasd la disciplinele din aria Matematicd gi $tiinte vor fi realizate

in formd:

r oral6 (tema care a fost predatd" la ord, unele sarcini de cunoagtere gi

infelegere) - se realizeazd sistematic;



scrisa (exerciJii de cunoaqtere qi infelegere, aplicare, rezolvare de
probleme, situa{ii-problemd, exercilii din cotidian, elaborare de algoritmi,
programe - se realizeazd sistematic;
practicd (modelare, programare, produse digitale, proiecte, lucrdri
practice, portofoliul elevului, studiul de caz, experimentul etc.) - se
rcalizeazd, I a necesitate.

w"-.ffi#ffi
Recomandiri generale la nivelul ariei

6l' Volumul temelor pentru acasd la disciplinele socio-umanistice reiese din
dozarea timpului alocat efectudrii temelor pentru acas6 indicat in pct. 4 al
prezentei Instrucfiuni. La formularea temelor pentru acas6 la disciplinele din
aria Educafie socio-umanisticd profesorul va fine cont de:
o indicarea algoritmului de realizare a temei pentru acasr in corespundere

cu tipurile de sarcini;
o motivarea elevilor pentru realizarea temelor (stimularea curiozitdgii,

exersarea abilitalilor, autoevaluarea, promovarea evaludrii reciproce);o diferen{ierea sarcinilor pornind de la nivelul de dezvoltare acolectiwlui
de elevi qi de la diversele niveluri de cunoaqtere (de la reproducere la
creativitate);

o selectarea tipurilor de sarcini in corespundere cu aspectele procesului
educa{ional (asimilarea confinutului, formarea unitalilor de competenfd qi
respectiv a competenfelor specifice ale disciplinei pentru treapta de
gimnaziu si liceu) qi cu particularitalile dd vdrstd ale elevului.

Tipologia sarcinilor pentru temele de acasi
62' La disciplinele din aria Educafie socio-umanisticd se recomandd urmdtoarele

tipuri:

' exercitii de cunoaqtere a informafiei: expli carea/ definirea nofiunilor,
caracteristicilor componentelor naturale ;i umane specifi ce disciplinelor;
formularea enunfurilor cu caracter qtiinfific; caracteristici ele
fenomenelor/proceselor de referinfd disciplinei (de identificare qi
formulare a cauzelor, contextelor de desftqurare, consecinfelor);
formularea asemdndrilor ;i deosebirilor; exprimarea argume ntatd, aopiniei
fa{d de de un eveniment/fenomer/ obiecV proces de referinfd disciplinei;
exerci{ii de determinare a schimbdrilor qi a rela{iilor de cauzalitate in
corespundere cu confinuturile studiate;

o exercitii de aplicare a diverselor tipuri de informa{ii: completarea hdrlilor
de conturo a axelor qi frizelor cronologice; explicarea/interpretarea
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materialelor statistice, grafice qi cartografice, schemelor, climogrameloro
etc.; elaborarea axelor cronologice, frizelor cronologice; tabelelor,
explicare Ei completarca hd\ilor tematice, diagramelor, tabelelor, rczei
vdntului; studii/investiga{ii in baza vizitelor la institufiile/intreprinderile
specializate;

r exercitii de sintezd, a diverselor tipuri de informalii: text argumentativ,
eseu, portofoliul;

o proiecte interdisciplinare: proiecte educalionale cu deschidere

interdisciplinard in cadrul ariei Educalie socioumanisticd, dar qi

transdisiplinar.

Forma de realizare Ei periodicitatea
63. Temelor pentru acasd la disciplinele din aria Educajie socioumanisticd:

- oral6 (lecturd, redare argumentatd) - se realizeazd sistematic;
- scrisd (exercifii de cunoaqtere, aplicare, sintezd) - se realizeazd sistematic.

- de investigare (excursii, vizite de studiu in institufii/ intreprinderi specializate,
interviu, machete, proiecte, inclusiv digitale, experimente) - se realizeazd,Ia

necesitate.

Recomandiri generale la nivelul ariilor curriculare
64. Temele pentru acasl din cadrul ariilor curriculare Arte, Tehnologii qi Sport
contribuie la dezvoltarea multilaterald a elevului, a capacitdtii de receptare a

valorilor artistico-esteticeo orientdnd elevul spre interac{iunea cu Frumosul din
via!6 qi opera de art6, dezvoltarea capacitdfilor.de vtilizare a instrumentelor qi

resurselor TIC pentru extinderea orizontului de cunoaqtere qi capacitafii de

explorare a lumii, precum qi de a duce un mod slndtos de viaf6.
65.Temele pentru acasl se pot referi atdt la aspectul instructiv: rczolvarea
temelor din manualul gcolar, lectura suplimentard a surselor din domeniul
artelor, confecJionarea diferitor produse creative etc., cdt qi la aspectul educativ:
participarea la activitd{i artistice Ei sportive, viziondri de expozifii, colec{ionarea
operelor de arti de diferite genuri, valorificarea tradiliilor qi a obiceiurilor
locale/ nafionale/ universale, denroltarea deprinderilor legate de accesarea,

interpretarea gi prezentarca informaliilor, de modelarea gi controlul
evenimentelor, de infelegere a implicaliilor TIC in societate.

66. Realizarea,in calitate de temi pentru acasd, a unor sarcini complexe (proiect
tehnologic, lucrare practic[, expozifii, portofoliu, studii de caz, modelare a

activitdfii cotidiene, proiecte, etc.) va fi egalonatd in timp, pe parcursul
semestrelor, prin corelarea activitd{ilor realizate in clasd (ghidat) qi acasd (lucru
individual).
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67.La disciplina Educafie fizicdin scopul promovdrii unui mod de viafd s6nitos,
a dezvoltdrii calitSlilor motrice ale elevului, se va recomanda elevului" s6 facd
exercif ii frzice zilnic.

Tipologia sarcinilor pentru temele de acasi
68. La disciplinele din ariile curriculare Arte, Tehnologii ;i Sport se recomand6

urmdtoarele tipuri sarcini:
- teme pentru acasd cu scop de valorificare a cunogtinlelor;' - teme pentru acas6 cu scop de formare/dezvoltare a competenfelor;
- teme pentru acasd de creare a dexteritd{ilor ;i atitudinilor artistice, precum pi

de promovare a unui mod sdndtos de viatd.

Forma de realizare ;i periodicitatea

69. Temele pentru acasd la disciplinele din ariile
Sport pot fi realizate inclusiv in formi scrisd.
realizate sistemic sau ocazional.

curriculare Arte, Tehnologii ;i
orald gi practicd. Acestea pot fi

SECTIUNEA V
ROLUL PARINTILOR/REPREZENTANTII LEGALI iN
REGLEMENTAREA TEMELOR PENTRU ACASA

70. Pdrinfii qi reprezentan[ii legali monitorizeazd, zilnic, conform agendei elevului,
temele pentru acasd, dar nu se implicd direct in realizarea acestora.

71. Parinfii qi reprezentanjii legali colaboreazii cu cadrele didactice pentru a acorda
suportul necesar elevului in procesul realizdrii temelor pentru acasd.

72. Ptuin[ii ;i reprezentan[ii legali sunt informafiln cadrul qedinfelor cu privire la
particularitdfile de dezvoltare a copilului, organizarea procesului qi
mecanismelor de invdlare, a cerinfele scolare qi a efortului in procesul realizdrii
temelor pentru acas6.

73' Pdrinfii gi reprezentanfii legali beneficiazd de consultan{d, la necesitate, din
partea cadrului didactic pentru a monitoriza zilnic activitatea de pregdtire a
temelor de cdtre elev.
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SECTIUNEA VI
ACTIUNI MANAGERIALE DE IMPLEMENTARE A INSTRUCTIUNII

Managerii qcolari
74. Asigurd formarea tuturor cadrelor didactice privind implementarea Instrucliunii

la nivel local, organizdnd, pe parcursul anului de studii, gedinfe, mese rotunde,
consilieri metodice.

T5.intocmesc planuri de acliuni de
implementarea Instruc{iunii :

formare a cadrelor didactice privind

o vor elabora planul de monitoizarc a implementdrii Instrucfiunii;
o vor organiza activitdfi de informare qi consiliere a parinlilor privind

implemen tar ea Instruc{iuni i.

Organele locale de specialitate in domeniul invi{imintului (OLSD|)
76. Otganizeazd, pe parcursul anului de studii, activitdfi de tip seminare, mese

rotunde, consilii metodice pentru formarea managerilor qi a cadrelor didactice
din raion/ municipiu in vederea implementdrii Instrucfiunii.

77. Aplic1r. periodic, chestionarele de monitorizare (conform Anexei 3) in vederea
respectdrii prevederilor Instrucliunii in institufiile din subordine.

DISPOZITII FINALE
78. Prezenta Instrucliune intrd in vigoare de la 03 septembrie 201g.
79.in cadrul reuniunilor metodice republicane qi raionale, precum qi prin reperele

metodologice la disciplinele de studiu, cadrele didactice vor fi informate qi li se
vor oferi modele concrete de management al timpului temelor pentru acas6 in
r ealizarea proiectdrii didactice.
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Anexa I

RECOMANDARI PRACTICE DE MANAGEMENT AL TEMELOR

PENTRU ACASA PENTRU CLASELE I.IV
(Model )

t in cazul in care nu se dau teme separat la fiecare disciplind qcolar6.

Pot fi integrate cel pulin 2 discipline, cel mult 3.

E recomandabil ca inv6!6torul

s[ pund la dispozilie 2 teme din

care elevul sd-qi aleagd motivat

tema pentru acas[.

Exemple de activitdli: de

dezvoltare a motricitdlii fine,

jocuri de cuvinte, povestire de

text, lecturd a imaginii, colorare,

scriere a elementelor grafice (2-

3 r6nduri); lecturd, transcriere

(1 -2 rdnduri), povestire; lecturd,

scrierea literei, transcrieri/

copieri (2-3 propozilii, rdnduri)

Perioada

prealfabetard -

orale

Perioada

alfabetard ;i
postalfabetard

orale qi scrise

Limba Ei literatrua

romdnd

10- 15

minute
Clasa

1

Scrise

Sau exercilii de

calcul oral

Matematica

Cerinle fafd de tema Practicd:
o sd fie accesibild;

o sd nu implice ajutorul

adullilor;
o sd stimuleze curiozitatea;

Temd

interdisciplinard I

Oral sau scrisLimba qi literatura

romdnd
Clasa

2

Scrise

sau exercilii de

calcul oral

Oral sau scrisLimba strdind

o s[ fie accesibili;
o sd nu implice ajutorul

Temd

interdisciplinard (in
2s-30
minute
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cazul in care nu se

dau teme separat la
fiecare disciplind
qcolard)

adullilor;
o sd stimuleze curiozitatea:

I Clasa
ItaIJ

Limba qi literatura
romdnd

10- 15

minute
Sau oral6 sau

scrisd
Matematica 10-1 5

minute
Scrise

Sau exercilii de

calcul oral
Limba strdind l0- l5

minute
Oral sau scris

$tiinle 10-15

minute
Practicd

Temd

interdisciplinard
25-30
minute

Practicd o sd fie accesibild;
o sd nu implice ajutorul

adullilor;
o sd stimuleze curiozitatea,

spiritul explorator;
Clasa

4

Limba gi literatura
romdnl

10- l5
minute

Oral sau scris

Matematica 10-1 5

minute
Scrise

sau exercilii de

calcul oral
Limba strdind 10- 15

minute
Oral sau scris

$tiinle 10-15

minute
Practicd

Temd

nterdisciplinard
25-30
minute

Practicd o sd fie accesibild;
o sd nu implice ajutorul

adullilor;
o sd stimuleze c;ty'rozitatea,

spiritul explorator qi

creativitatea;
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Anexa 2

Timpul estimativ propus
pentru realizarea temelor pentru acasi in ciclul gimnazial

(pentru L sIptimAn5, in minute)
Nr.

dlo

Disciplina qcolard Clasa

V VI VII VIII Ix
Aria Limbi gi comunicare

I Limba qi literatura
romdnl

r20 110 110 110 115

2. Limba strdinl 40 38 45 45 45

3. Limba rus6* 40 38 45 45 45

Total (arie) 200 186 200 200 20s
Aria Matematici qi qtiinfe

4. Matematicd 80 76 95 90 95

5. $tiinfe 20

6. Biologie 20 46 45 45

7. Fizicd 20 46 45 45

8. Chimie 24 45 45

9. Informaticd 24 25 25

Total (arie) 100 116 235 250 2s5
Aria Et ucafie socioumanistici

10. Istoria romdnilor
qi universald

40 38 46 45 50

il Geosrafie 20 20 24 25 25
12. Educalia pentru

societate

15

13. Educafia civicd l5 20 20 20
Total (arie) 75 73 90 90 95

Ariile Arte, Tehno logii, Sport
t4. Educa{ia

muzicald
l5 15 15 15

15. Educalia plastici t5 15 l5
16. Educa{ia

tehnologicd
l5 15 15 15 l5

17. Educalia fizicd 30 30 30 30 30
Total (arii) IJ 75 /f, 60 45

TOTAL 450 4s0 600 600 600
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Anexa 3

CHESTIONAR PENTRU ELEVI
REFERITOR LA IMPLEMENTAREA INSTRUCTIUNII PRIVIND

MANAGEMENTUL TEMEL9R PENTRU ASASA iN iNvAlAuANrul
PRIMAR, GIMNAZIAL $I LICEAL

Dragi elevi,

Ministerul Educalie i, Culturii ;i Cercetdrii

consultd opinia dumneavoastrd referitor la respectarea de cdtre Scoald

a cerinlelor privind temele pentru acasd'

Rdspuns urile s unt unonime.

1. Sunt elev/eleva din (btfhli una din cele 3 variante)

o Clasele I-IV
o Clasele V-IX
o Clasele X-XII

2. Pentru a face temele pentru acas6, pe parcursul unei sdptdmAni, am nevoie de

(bifasi una din cele 5 variante)

o 5h
o7h
o 10h
o 12,5 h

o mai mult (specificali)

o mai pu{in (specificali)

Mereu Uneori Niciodatl

3. Temele pentru acasd sunt utile qi

interesante pentru mine.

4. in primul semestru, volumul temelor

pentru acasd a fost echilibrat qi am avut

timp qi pentru alte activitd{i.

5. Profesorii fin cont de opinia elevilor atunci

cdnd le propun temele pentru acasd vor.

6. Pdrinfii md ajutd sd fac temele pentru
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acasa.

7. Dupd probele de evaluare am primit teme

pentru acas6.

8. In clasd discutdm temele pentru acasd

realizate.

9. Profesorul mi pedepseqte prin notd

insuficientd, dacd fac greqeli in temele

pentru acas6.

10. Temele pentru acasd sunt grele qi ca sd le

fac am nevoie de ajutorul pdrinfilor, frafilor
sau a unui profesor.

11. Temele pentru acasi md fac sI md simt
nefericiV6.

Vi mul{umim pentru implicare!
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CHESTIONAR PENTRU PARINTI
RDFERITOR LA IMPLEMENTAREA INSTRUCTIUNII PRIVIND

MANAGEMENTUL TEMELOR PENTRU ACASA iN INVAIANNANTUI,
PRIMAR, GIMNAZIAL SI LICEAL

l. Sunt pdrinte al unui elev/eleve din (btfali una din cele 3 variante)

o ciclul primar
o ciclul gimnazial
o ciclul liceal

2' Pentru a face temele pentru acas6, pe parcursul unei sdptamdni, copilul meu are
nevoie de

(btfeli una din cele 5
variante)

o 5h
o7h
o l0h
o 12,5 h
o mai mult (spectficali)
o mai pu{in (spectJicali)

Dragi pdrinli,
Ministerul Educaliei, Culturii ; i Cercetdrii

consult opinia dumneavoastrd referitor la respectarea de cdtre Scoald a
cerinlelor privind temele pentru acasd

Rdspuns urile s unt anonime.

Notd: docd aveli doi sau mai matti copii, Vd rugdm sd completali penrru/iecare in
porte.

3. Temele pentru acasi sunt utile qi

mteresante pentru dezvoltarea copilului
meu.

4. In primul semestru, volumul ternelor
pentru acasd a fost echilibrat qi i-a permis
copilului meu s[ aibd timp ;i pentru alte
activitdli.



5. Profesorii informeazd pdrinlii despre

cerin{ele fald de temele pentru acas[.

6. Copilul imi solicitd s5-1 ajut sd facd

temele pentru acasd.

7. incerc sd verific zilnic dacd copilul mei iqi

face temele.

8. Simt c[ am suficiente informafii qi

deprinderi pentru a-mi ajuta copilul in
pregdtirea temelor pentru acas6.

9. Profesorul imi pedepseqte prin notd

insuficientd copilul, dacd face greEeli in
temele pentru acas6.

10. in acest an qcolar, am simlit o schimbare

pozitivd din partea profesorilor in
organizarea temelor pentru acasd, iar

copilul meu merge cu pldcere la qcoal[.

Vi mul{umim pentru implicare!
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CHESTIONAR PENTRU CADRE DIDACTICE
REFERITOR LA IMPLEMENTAREA INSTRUCTIUNII PRIVIND

MANAGEMENTUL TEMELOR PENTRU ACASA iN INVAIAUANTUI,
PRIMAR, GIMNA ZIAL SI LICEAL

1. Sunt cadru didactic la:

(btfnti una din cele 3 variante)
o ciclul primar
o ciclul gimnazial
o ciclul liceal

(btfati una din cele 3 variante)

Am fost implicat in activitdli de informare qi/sau instruire referitor la Instruc{iunea
metodicd privind temele pentru acasd.

oda
onu

Dragi profesori, acest chestionar este realizat

Si Cercetdrii al Republicii Moldova.
Scopul acestuia este consultarea opiniei publice cu privire la implementarea

Instrucliunii metodice privind rnanagementul temelor pentru acasd tn tnvdldmdntul
primar, gimnazial ;i liceal

Rdspuns urile s unt unonime,

3. Cred cd temele pentru acas6 sunt utile gi

necesare pentru asigurarea calitalii
demersului educafional.

4. Atunci cdnd propun elevilor temele pentru
acasd am grijd ca acestea sd fie echilibrate
gi interesante .

5. Jin cont de opinia elevilor atunci c6nd
decid ce teme pentru acas6 le voi propune.

6. Am organizatdiscu{ii de informare cu
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pdrinlii despre managementul temelor

pentru acasd.

7. Am grijd sd estimez qi sd respect volumul

de timp pe care acesta il solicitd elevului.

8. Ofer sprijin elevilor prin abordare

individualizatd.

9. Pedepsesc prin not[ insuficienti elevii

care fac greqeli in temele pentru acas[.

10. Diversific permanent sarcinile temelor

pentru acas6.

I 1. Colaborez cu colegii pentru a evita

suprasolic itarea intelectual[ qi emolionald a

acestora.

12. Am grijl sI indic in catalogul clasei

temele pentru acas6, iar in proiectarea

zilnicdla unitalii de invdfare frxez sarcina

qi timpul estimativ.

13. Am observat c6, dupd schimbarea

aborddrii pozitive a temelor pentru acasd,

elevii vin cu pldcere la qcoald (nu le este

frici).

VI mul{umim pentru implicare!
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