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I.Preliminarii 

Curricula la modulul „Ştiinţe şi didactica ştiinţelor” reprezintă un document de reper în 

implementarea unității de curs, din componenta de specialitate a Planului de învățământ pentru 

programul de formare profesională a învățătorilor la specialitatea ,,Învățământ primar”. 

Curriculumul modular este conceput în contextul cadrului conceptual al curriculumului pentru 

învățământl primar și constituie documentul reglator pentru proiectarea personalizată a activității 

didactice la clasă. Cadrul tehnologic al Curriculumului modular cuprinde competențele specifice ale 

unității de curs, unitățile de competențe,sistemele sintetice de finalități educaționale. 

Competențele specifice ale unității de curs au o structură triadică, fiind construite din 

cunoștințe, capacități, abilități și atitudini/valori. 

În consensul dat, Curricula la modulul ,,Științe și didactica științelor” propune: orientări generale 

și repere metodologice privind proiectarea de lungă și de scurtă durată, repere metodologice și 

recomandări de proiectare și realizare a activităților transdisciplinare; sugestii metodologice de 

evaluare pentru unitatea de curs. 

În elaborarea conținuturilor tematice s-a avut în vedere: 

 orientarea spre învățarea activă, spre a învăța să înveți, spre formarea de competențe 

specifice, spre dezvoltarea creativității elevilor; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice și cele aplicative; 

 posibilitățile reale de aplicare la clasă. 

Cadrele didactice, elevii din colegiu vor respecta integral cerințele și recomandările 

Curriculumului la unitatea de curs în elaborarea conținuturilor și activităților de predare-învățare-

evaluare în cadrul Programului de studii, cât și la stagiile de instruire practică în clasele primare. 

  

                  II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul “Ştiinţe şi  didactica ştiinţelor”reprezintă un element stuctural al blocului de discipline 

axat pe pregătirea viitorului specialist. Curricula este orientată la formarea unui specialist apt să răspundă 

cerinţelor actuale ale învăţământului primar, cât şi pentru promovarea noilor schimbări. 

Prin mijlocirea acestui modul viitorii specialişti vor fi capabili să organizeze în ciclul primar  o 

educaţie sub toate aspectele ei , reeşind din competenţele  profesionale formate, ce le vor ajuta în 

dezvoltatrea unei cariere de succes. 

Curricumul la „Ştiinţe şi didactica ştiinţelor”, oferă tinerilor  posibilitatea reală de integrare 

socială, inclusiv posibilitatea de a acumula independent informaţiile  necesare, de a utiliza toate achiziţiile 

oferite de educaţie/cunoştinţe, priceperi, deprinderi,atitudini/ în vederea realizării unor probleme de 

ordin social şi a pregătirii profesionale. 

Alegerea conţinuturilor s-a efectuat în conformitate cu particularitîţile psihologice de vârstă, cu 

cerinţele actuale ale societăţii şi nivelul actual de dezvoltare a ştiinţei pedagogice. Conținuturile selectate, 
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fiind integrate în concepția curriculumului sunt accesibile, funcționale, operaționale, și îndeplinesc nu 

doar funcția informativă, dar și cea formativă, facilitând învățarea prin explorare și descoperire 

independentă și dirijată,  stimularea,  autoinstruirea, autoevaluarea și, în final formarea de competențe.                   

 

III.Competențele profesionale specifice modulului 

 

1. Identificarea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, relațiilor caracteristice mediului 

înconjurător, demonstrând corectitudine  și coerență în utilizarea terminologiei specifice. 

2. Explorarea-investigarea mediului înconjurător,manifestând curiozitate și interes în valorificarea 

metodelor și instrumentelor specifice de colectare și organizare a rezultatelor. 

3. Explicarea informațiilor/rezultatelor/concluziilor obținute în demersuri de cunoaștere a mediului 

înconjurător, manifestând atitudine critică și creativă. 

4. Rezolvarea unor situații problemă pe baza integrării achizițiilor dobândite la disciplină cu cele din alte 

domenii, dovedind interes pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de 

viață. 

5. Aplicarea Curricula ,,Științe” pentru învățământul primar  la nivelul proiectării și realizării demersului 

didactic în conformitate cu specificul disciplinei și particularitățile de vărstă ale elevilor. 

6. Aplicarea Curricula ,,Științe” pentru învățământul primar la proiectarea și realizarea procesului de 

evaluare, în contextul noii paradigme a evaluării criteriale prin discriptori. 

7. Stabilirea oportunitățiilor de abordare transdisciplinară a curriculumului ,,Științe” în activitatea 

didactică la clasă. 

 

IV. Administrarea modulului 
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V. Unităţile de învăţare 

     Unităţi de competenţă  Unităţi de conţinut            Abilităţi 
 

 
I. Natura-lumea din jurul nostru.Orientarea în spaţiu 

UC1. Clasificarea  
elementelor, obiectelor 
geografice şi naturale 
 
 
 
 
UC2. Identificarea 
elementelor  orizontului 
apropiat. Argumentarea 
importanţei mijloacelor de 
orientare pe teren 

 
 
 
 
 

1.1.Obiectul de studiu,scopul şi 
obiectivele studierii  „Ştiinţelor şi 
didacticii științelor”. 
*Istoria dezvoltării şi acumulării 
cunoştinţelor despre natură, 
interacțiune cu alte discipline.  
 
1.2.Orientarea în spaţiu. 
Modalităţi de orientare în spaţiu 
*Ce înseamnă „a te orienta”? Noţiune 
de spaţiu, orizont, linia orizontului, 
părţile orizontului. 
Noţiune de azimut.Orientarea după 
azimut.Desenul. Planul. 
 
1.3. Aplicaţia practică Nr.1: 
Orientarea cu ajutorul 
busolei,ceasornicului, după Soare, 
Steaua Polară 
1.4. Aplicaţia practică Nr.2: 
Orientarea în spaţiu după semnele 
locale. 
1.5. Desenul, planul, harta. Asemănări 
şi deosebiri. Citirea planului. Semnele 
convenţionale. 
 
1.6. Aplicaţia practică Nr.3: 
Întocmirea planului clasei şi a 
terenului şcolii. 
1.7. Evaluare sumativă: Natura-lumea 
din jurul nostru. Orientarea în spaţiu. 
 

A1. Exerciţii de identificare   
  a corpurilor din natură : 
Descrierea corpurilor din 
natură (formă, culoare, 
dimensiuni);naturale- 
artificiale,terestre-cereşti; 
 
A2. Descrierea tipurilor  de 
spaţiu, amplasarea obiectelor 
în spaţiu; 
Exerciţii de determinare a 
părţilor orizontului şi de 
mişcare după azimut 
Exerciţii de determinare a 
azimutului obiectelor din 
curtea şcolii şi din clasă. 
A3. Exerciţii de orientare în 
spaţiu după busolă, ceasornic, 
Soare, Steaua Polară. 
A4. Exerciţii de orientare în 
spaţiu după semnele locale. 
 
A5. Diagrama Venn: 
asemănările şi deosebirile 
dintre plan şi hartă.Citirea 
planului după semnele 
convenţionale. 
A6. Elaborarea planului clasei şi 
a unui teren. 
 
A7. Test de evaluare. 
 

II. Natura ținutului natal. Protecţia mediului 
 

UC3. Recunoașterea 

diversității lumii vii. 

 

 

UC4. Descrierea unor medii 

de viață, utilizând 

terminologia specivică. 

 

2.1. Noţiuni generale despre natura 
vie. Asemănări şi deosebiri despre 
natura vie şi nevie, dintre plante şi 
animale. 
 
2.2. Mediile naturale de viaţă ale 
plantelor: acvatic şi terestru. 
2.3. Aplicaţia practică Nr.4 
Morfologia unei plante. 
2.4. Animalele şi mediile lor de viaţă. 
 
 

A8. Discuţii în jurul noţiunii de 
viaţă „prin analogie şi 
comparaţie”: 
Observări directe asupra 
plantelor şi animalelor 
A9. Exerciţii de comparare a 
mediilor de viaţă a plantelor. 
A10. Exemple de funcţii ale 
organelor plantelor. 
A11. Exerciţii de comparare a 
diferitor medii de viaţă a 
animalelor. 
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UC5. Descrierea zonelor 

naturale utilizând 

terminologia specifică. 

 
UC6. Construirea  

Demersului  ştiinţific despre 

manifestarea atitudinii grijulii 

faţă de  calitatea mediului şi 

grija omului de plantele şi 

animalele  ţinutului natal  

 
 
 
 
 
 

2.5. Aplicaţia practică Nr.5 
Morfologia animalelor. 
2.6. Aplicaţia practică Nr.6: 
„Descrierea zonei de stepă” 
Descrierea lumii vegetale din Moldova 
Plante sălbatice (de câmp, de pădure, 
de apă, decorative, de cameră. Plante 
de cultură (livada, via, grădina de 
zarzavaturi, gramineele). 
2.7. Fauna Moldovei Animale 
sălbatice a zonei de stepă. 
Cartea Roşie a  R.Moldova. 
2.8. Descrierea principalilor 
reprezentanţi din fauna ţinutului natal 
(din Cartea Roşie). Protecţia mediului 
natural în  Republica Moldova.  
2.9. Protecția mediului 
înconjurător:resursele naturale. 
 
2.10. Schimbările sezoniere în natură. 
Cauza. Manifestări în viaţa plantelor,  
animalelor. 
Schimbările sezoniere de primăvară 
din natura nevie, viaţa plantelor, 
animalelor şi munca omului. 
 
 
 
2.11. Schimbările sezoniere de vară 
din natura nevie, viaţa plantelor, 
animalelor şi munca omului. 
Descrierea ciclului vital al unui animal. 
 
2.12. Schimbările sezoniere de 
toamnă din natura nevie, viaţa 
plantelor, animalelor şi munca 
omului. Migraţia păsărilor. Pregătirea 
animalelor de iernat. 
2.13. Schimbările sezoniere de iarnă 
din natura nevie, viaţa plantelor, 
animalelor şi munca omului. Excursia 
de iarnă în natură. 
2.14.Evaluare sumativă: Natura 
Plaiului natal. Protecția mediului. 

A12. Descrierea morfologică a  
unui animal. 
A13. Estimarea necesității 
protecţiei naturii şi respectul 
pentru munca omului în 
diferite zone, anotimpuri 
Aprecierea varietății şi 
frumuseţea Plaiului natal 
Clasificarea plantelor sălbatice 
şi de cultură din Moldova. 
A14. Descrierea zonei de stepă, 
a plantelor şi animalelor după 
ierbare, tablouri, filme, slaiduri  
A15. Descrierea principalilor 
reprezentanţi din lumea vie: 
File din Cartea Roșie a 
Republicii Moldova.  
Elaborarea de diferite activități 
de protecție a mediului ( un 
plan de salubrizare a localității) 
A16. Exerciţii de descriere a 
schimbărilor sezoniere în 
natură în diferite anotimpuri:  
Evidenţierea regulilor de lucru 
cu planşele ilustrative. Analiza 
planşei ”Anotimpurile anului”. 
Utilizarea algoritmului în 
evidenţierea particularităţilor 
specifice anotimpurilor. 
A17. Descrierea semnelor 
schimbărilor sezoniere din viaţa 
plantelor şi animalelor vara. 
 
 
A18. Descrierea semnelor 
schimbărilor sezoniere de 
toamnă din viaţa plantelor şi 
animalelor. 
 
A19. Descrierea semnelor 
schimbărilor sezoniere  de 
iarnă din viaţa plantelor şi 
animalelor . 
A20. Test de evaluare. 

 
III. Zonele naturale ale Terrei 

 

UC.7 Descrierea zonelor 
naturale ale Terrei utilizând 
terminologia specifică. 
 

3.1. Zona pădurilor ecuatoriale 
umede. 
 
3.2. Zona de savană. 
 
3.3. Zona pustiurilor tropicale 
 

A.21. Descrierea zonei 
pădurilor ecuatoriale umede 
conform algoritmului 
A.22. Descrierea zonei de 
savană conform algoritmului. 
A.23. Descrierea zonei 
pustiurilor tropicale conform 
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3.4. Zona vegetaţiei xerofite veşnic 
verzi. 
3.5. Zona pădurilor: de foioase, mixte, 
de conifere. 
3.6. Aplicaţie practică: Plantele de 
pădure. 
3.7. Zona de tundră. Zona deşerturilor 
arctice şi antarctice. 
3.8. Probă de evaluare: Zonele 
naturale ale Terrei. 
 

algoritmului. 
A.24. Descrierea zonei 
vegetaţiei xerofite veşnic verzi 
conform algoritmului. 
A.25. Descrierea zonei 
pădurilor conform algoritmului. 
A.26. Confecționarea unei 
cărțulii despre plantele și 
animalele rare din diverse zone 
naturale.. 
A.27.Test de evaluare. 
 

IV.  Didactică  predării-învăţării „Ştiinţe” în ciclul primar 

UC8. Elaborarea strategiilor 

de planificare a procesului 

educaţional la disciplina 

“Ştiinţe” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Metode și procedee de 

învăţământ. Clasificarea metodelor: 

metode de comunicare, metode de 

explorare, metode de acțiune, 

metode de raționalizare. Noile 

strategii şi tehnici didactice, utilizate 

la familiarizarea elevilor cu natura. 

Metode interactive de predare-

învățare. 

4.2. Metode tradiționale de predare: 

descoperirea, experimentul, studiul 

de caz,demonstrarea, coversația, 

algoritmizarea. Observarea-metodă 

fundamentală de familiarizare a 

elevilor cu natura. Tipul observărilor. 

Particularităţile dirijării activităţii de 

observare în natură. 

4.3. Excursiile, plimbările şi vizitele în 

natură. Valoarea lor educativă. Tipul 

excursiilor şi plimbărilor în natură. 

Organizarea şi dirijarea excursiilor şi 

vizitelor în natură. 

4.4. Munca elevilor  în natură. 

Importanţa muncii elevilor  în natură. 

Formele de organizare a muncii 

copiilor în natură. Cerinţele 

pedagogice şi igienice faţă de munca 

elevilor în natură. Conţinutul muncii 

elevilor în natură. 

4.5. Experienţa ca metodă de 

familiarizare a elevilor cu natura. 

Cerinţele faţă de organizarea  

experienţelor.  

Metodica organizării şi desfăşurării 

experienţelor ecologice în natură. 

A.28. Selectarea metodelor şi 

procedeelor de familiarizare a 

elevilor cu natura conform 

vârstei: Simularea aplicării unor  

metode de explorare 

(experimentul, demonstrarea, 

modelarea) . 

Elaborarea unui careu de 

cuvinte ”Observarea”. 

A.29. Aplicarea observărilor în 

formarea cunoştinţelor despre 

natură la elevi: 

Elaborarea fișei de observare. 

Aplicarea unor modalități și 

instrumente de colectare și 

organizare a rezultatelor în 

cadrul unor observații. 

 

A.30. Utilizarea schemei: 

,,Tipurile de excursii”. 

Elaborarea  proiectului didactic 

a unei exscursii în natură. 

 

A.31. Întocmirea planurilor 

proprii de muncă a elevilor în 

natură. Realizarea etichetelor 

pentru plantele decorative de 

interior. 

 

A.32. Determinarea cerinţelor 

pedagogice faţă de organizarea 

experienţelor în natură. 

A.33. Proiectul organizării şi 

desfăşurării experienţelor/ 

experimentelor. 
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4.6. Metode bazate pe acţiune: lucrări 

practice, exerciţiul didactic, 

modelarea, simularea, jocul didactic. 

Jocul - ca metodă de familiarizare a 

elevilor cu natura. Tipurile de jocuri, 

Conţinutul şi varietatea jocurilor 

ecologice. Organizarea şi desfăşurarea 

jocurilor ecologice  în dependenţă de 

sezon.  

4.7. Aplicarea materialului intuitiv şi a 

mijloacelor audio-vizuale la 

familiarizarea elevilor cu natura. 

Cerinţele față de conţinutul şi 

elaborarea  materialului intuitiv 

Compiuterul în predarea-învăţarea 

”Ştiinţelor”. Tipuri de  modele. Fixarea 

observărilor în natură. Agenda 

observărilor în natură. Calendarul 

naturii . 

 

4.8. Cuvântul artistic în familiarizarea  

elevilor cu natura, Convorbirile, 

povestirile învăţătorului şi a copiilor 

despre natură, folosirea literaturii 

artistice, poieziilor, ghicitorilor, 

proverbelor la familiarizarea cu 

natura. 

4.9. Evaluare: Didactica predîrii-

învățării „ Științe ” în ciclul primar. 

 

 

 

 

 

 

 

A.34. Exerciţii de simulare a 

jocurilor ecologice. Analiza  

diferitor jocuri în dependenţă 

de sezon. Lucrul cu setul de 

materiale demonstrative şi  

distibutive în diferite clase. 

Exerciţii de utilizare a 

materialelor audio-vizuale la 

„Științe” în clasele primare. 

A.35. Evidenţierea cerinţelor 

faţă de utilizarea materialelor 

intuitive. Exerciţii de utilizare şi 

confecţionare a  modelelor; 

elaborarea mostrelor de  

calendare. Instrucţiuni de fixare 

a observărilor în calendar. 

A.36. Discuții dirijate. Utilizarea 

literaturii artistice, ghicitorilor, 

proverbelorla orele de ,,Științe” 

etc. Activități creative și ludice. 

Evaluarea creaţiilor proprii. 

A.37. Elaborarea de strategii 

didactice. 

V. Particularităţile psiho-pedagogice de formare a reprezentărilor şi noţiunilor despre natură 

UC9. Formarea  perceperilor, 

reprezentărilor şi noţiunilor 

biologice și geografice 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Structura şi conţinutul 

curricumului şcolar la „Ştiinţe”, 

clasele primare. 

5.2. Aplicaţie practică: 

Identificarea unitaților de continut    

la “Ştiinţe” pe clase. Manualul,  

caietul elevului, ghidul pentru 

învăţători. 

5.3. Formarea  perceperilor, 

reprezentărilor şi noţiunilor. Etapele 

formării. 

5.4. Formarea şi dezvoltarea 

noţiunilor geografice. 

5.5. Formarea şi dezvoltarea 

noţiunilor biologice. 

A.38. Analiza conţinutului 

curricumului  național, 

învățământul primar la 

“Ştiinţe”; 

 

A.39. Analiza manualelor  

clasa a II-IV-a  la  “Ştiinţe”;  

  

A.40.  Elaborarea etapelor de 

formare a noţiunilor biologice 

şi geografice. 
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VI.Tehnologii didactice de predare-învăţare-evaluare la „ Ştiinţe” 

 

UC10. Aplicarea mijcloacelor 

didactice în procesul 

educațional  

6.1. Mijloacele de învăţămînt utilizate 

la lecţiile de ştiinţe. Clasificări 

conceptuale, cerinţe în utilizare. 

6.2. Manualele de ştiinţe pentru 

clasele a II-IV –a /structura, aparatul 

metodologic, ilustrativitatea 

ştiinţifică. Funcţiile. Particularităţile. 

Tehnici de utilizare. 

6.3. Mijloacele didactice intuitive. 

Cerinţele metodice în utilizarea lor. 

6.4. Mijloacele didactice figurative şi 

elaborate. Materialele cartografice. 

Cerinţele metodice în utilizarea lor. 

6.5. Evaluare „Tehnologii didactice de 

predare – învățare – evaluare la 

„Științe”.  

A.41 Evidenţierea cerinţelor 

faţă de utilizarea mijloacelor de 

învăţâmânt; 

 

A.42 Analiza manualelor de 

“Ştiinţe”, clasa a II-IV-a 

 

 

A.43 Descrierea mijloacelor 

intuitive. 

A.44 Descrierea mijloacelor 

didactice figurative. 

 

 

VII. Proiectarea și desfășurarea activităților didactice la ,,Științe” 

 

UC11. Proiectarea curricula la 
disciplina ,,Științe”  
 
 
 
 
 
UC12. Elaborarea scenariului  
didactic al lecției 

7.1. Proiectarea didactică de lungă 

durată. 

7.2 Proiectarea administrării 

disciplinei. 

7.3 Proiectarea unităților de învățare. 

7.4 Proiectarea de scurtă durată. 

7.5. Tipuri de lecţii la “Ştiinţe” în 

clasele primare. 

7.6. Lecţia-excursie. 

 

7.7. Lecția Lucrare practică. 

 

7.8. Activitatea extracurriculară.  

7.9 Lucrul pentru acasă. 

7.10. Evaluare: Proiectarea și 

desfășurarea activităților didactice la 

,,Științe” 

 

A.45. Identificarea elementelor 

obligatorii ale PDLD. 

A.46. Elaborarea rubricilor 

administrării disciplinei, 

A.47. Elaborarea antetului și al 

demersului didactic a unei lecții  

 

 

A.48. Scenariul didactic al 

lecției excursie. 

A.49. Demersul didactic al 

lecției: Lucrare practice. 

A.50.  Demersul didactic al unei 

activități extracurriculare la 

„Științe”.  

 

 

VIII. Proiectarea şi realizarea procesului de evaluare prin descriptori 

 

UC13. Corelarea tipurilor de 
evaluare în contextul ECD cu 
tipurile de lecții  
 
 

8.1. Tipuri de evaluare în contextul 

ECD (EI, EFP, EFI, EEE, ES). 

 

 

 

 

 

A.51. Elaborarea sarcinilor 
pentru evaluarea inițială. 
A.52. Elaborarea proiectului 
unei lecții de evaluare 
formativă. 
A.53. Elaborarea proiectului 
unei lecții de evaluare 
sumativă. 
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8.2. Instrumente de evaluare și 

produsul evaluat. 

 

 

8.3. Procedee de autoevaluare. 

Evaluarea reciprocă . 

A.54. Evaluarea și aplicarea 
unor instrumente de evaluare 
pe bază de produse (test însoțit 
de matrice de specificație și 
barem de corectare/verificare/ 
apreciere. 
A.55. Simularea autoevaluări 
produsului/evaluarea reciprocă 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

        Unităţi de învăţare                             Numărul de ore 

 
 

Total 

 
Contact direct 

 
Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

seminar 

1. Natura- lumea din jurul nostru. 

Orientarea în spaţiu 

 

13 4 6 3 

2. Natura ţinutului natal. Protecția 

mediului. 

 

18 8 6 4 

3. Zonele naturale ale Terrei 

 

13 8 2 3 

4. Didactica predării-învățării disciplinei 

,,Științe”. 

 

 

18 

 

8 

 

2 

 

8 

5.  Particularităţile psiho-pedagogice de 

formare a reprezentărilor şi 

noţiunilor despre natură 

 

9 

 

4 

 

2 

 

3 

6. Tehnologii didactice de predare-

învăţare-evaluare la „Ştiințe” 

 

8 

 

4 

 

- 

 

4 

7. Proiectarea și desfășurarea activității 

didactice la „Ştiinţe”  

 

7 

 

2 

 

2 

 

3 

 8. Proiectarea și realizarea procesului 

de evaluare prin descriptori. 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

  
Total  

 

 
90 

 
40 

 
20 

 
30 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Material pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termen de 
realizare 

I.Natura-lumea din jurul nostru. Orientarea în spaţiu. 
 

1. Istoria dezvoltării şi acumulării 
cunoştinţelor despre natură. Aportul 
metodiştilor din diferite perioade. 
2.Descrierea părţilor principale ale 
busolei şi a regulilor de orientare după 
busolă.   
 

Comunicare  
 
Regulile de orientare 
după busolă. 

 Autoevaluarea 
comunicărilor  
Prezentarea regulilor 
de orientare după 
busolă . Exerciții de 
orientare după busolă. 

 
Săptămâna 

1-2-a 

II. Natura ţinutului natal. Protecția mediului. 
 

1. Descrierea solstiţiilor şi echinocţiilor. 
Schema mişcării de revoluţie a 
Pământului. 
2.Descrierea semnelor schimbărilor 
sezoniere din viaţa plantelor şi 
animalelor pe anotimpuri. 
3. Apa, aerul și solul 

Schema  „Mişcarea 
de revoluţie a 
Pământului” 
Organizator frafic: 
„Semnele 
schimbărilor 
sezoniere în natură. 
Experimente: 
„Proprietățile 
apei/aerului”, 
„Compoziția solului” 

Descrierea solstiţiilor 
şi echinocţiilor după 
schemă 
Fișe de observare, 
tabele, scheme. 
Schema circuitului 
apei în natură 

Săptămâna 
3-4-a 

III. Zonele naturale ale Terrei. 
 

1. Caracterizare comparativă a pădurilor 
de foioase şi de conifere. 
2. Prezentarea comunicărilor, referatelor  
şi a fişelor de reper „Zonele naturale ale 
Terrei”. 
3. Elaborarea demersului  ştiinţific 
Protecţia plantelor şi animalelor din 
Republica Moldova. 

 Diagrama Venn; 
 
 
Clasificarea plantelor 
și animaleler din 
diverse grupe/zone 
naturale. 

Compararea unor 
zone naturale 
 
Prezentarea 
comunicării  
Activitatea ,,Înfiază un 
copac”,,Cărărușa 
ecologică” 

Săptămâna 
5-8-a 

IV.  Didactica predării-învăţării  disciplinei „Ştiinţe” 
 

1. Exerciţii de elaborare a întrebărilor 

pentru conversaţii, de selectare a ideilor 

pentru dialog. 

2.Exerciţii de planificare şi organizare a 

jocurilor didactice la „Ştiinţe”   în clasa a 

II-IV-a. 

3.Utilizarea  în sistem a metodelor 

didactice la o lecţie de „Ştiinţe”, clasa a  

II-a. Argumentarea metodelor şi 

procedeelor utilizate. 

4.Alcătuirea conversaţiei didactice în 

combinaţie cu diferite mijloace de 

învăţământ. 

 

Exerciţii de 

conversaţii 

 

Metodologia 

elaborării 

jocurilor didactice 

 

Schiță de proiect 

didactic 

Elaborarea 

întrebărilor unei 

conversaţii. 

Prezentarea a două 

jocuri didactice la 

„Științe”  

Crearea unui joc 

discuție, a unui joc de 

personificare. 

Evaluarea jocului. 

 

Respectarea cerințelor 

față de elaborarea 

întrebărilor unei 

conversații. 

Săptămâna 

9-10-a 
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V.  Particularităţile psiho-pedagogice de formare a reprezentărilor şi noţiunilor despre natură 

1-2. Exerciţii de formare a 

reprezentărilor şi noţiunilor la „Ştiinţe” 

în clasele primare. 

3. Tehnici de lucru cu imaginile din 

manualul de  “Ştiinţe”, clasa a II-IV-a. 

Schema de formare a 

patru noțiuni 

biologice/geografice 

Tehnici de lucru cu 

imajinile.Cerinţele 

metodice. 

Lectura după imagine. 

Algoritmul lecturii 

după imagine.  

Săptămâna 

11-12-a 

VI. Tehnologii didactice de predare-învăţare-evaluare la  „Ştiinţe” 

1-2. Activități de comunicare. 

 

 

 

 

3-4. Activități de explorare/investigare. 

Descrierea unei 

plante-arbust. 

Descrierea unui 

animal. Descrierea 

unui corp. 

Etapele observării 

dirijate. Experimentul 

,,Pana zburătoare”. 

Modelarea. 

Lectura după imagini. 

Evaluarea descrierii 

unor corpuri și ființe 

Observarea prin 

comparație a două 

plante. Elaborarea 

fișei de observare. 

Modelarea filtrului 

pentru apă. 

 

Săptămâna 

a-13-a 

VII. Proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la “Ştiinţe” 

1-2-3. Elaborarea proiectelor de scurtă 

durată  

 

Proiectul lecţiei 

excursie. 

Lucrarea practică  

,,Componentele 

solului”.  

Portofoliul la o 

unitate de învățare. 

Proiectul ,,Anotimpul 

toamna” 

Proiect lecției excursie 

,,Toamna în natură” . 

Lucrarea practică  

,,Componentele 

solului”. 

Criteriile de evaluare a 

portofoliului. 

Prezentarea/evaluarea 

proiectului 

Săptămâna 

a-14-a 

VIII. Proiectarea şi realizarea procesului de evaluare prin descriptori 

1-2. Proiectarea și realizarea procesului 

de evaluare la ,,Științe”. 

 

Metode tradiționale 

de evaluare.  

 

 

 

Metode 

complementare de 

evaluare. 

Activități de EI. 

Activități de EFP. 

Activități de EFI. 

Activități de EEE. 

Activități de ES. 

Portofoliul ,,Zonele 

naturale ale R. 

Moldova”. Proiectul 

,,Protecția mediului” 

Săptămâna 

a-15-a 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Orientarea cu ajutorul busolei,ceasornicului, după Soare, dupa Steaua Polară. 

2. Orientarea în spaţiu după semnele locale. 

3. Întocmirea planului clasei şi a terenului şcolii. 

4. Descrierea morfologică a  unei plante. 

5. Descrierea morfologică a  animalelor. 

6. Descrierea zonei de stepă. 

7. Descrierea principalilor reprezentanţi ai faunei  şi florei  Republicii Moldova din Cartea Roşie. 

8.  Descrierea zonei de tundră şi a pustiurilor arctice. 

9. Metodica organizării şi desfăşurării experimentului. 

10. Analiza  unităților de conținut la „Ştiinţe”  în clasele primare.  Manualul, caietul elevului, ghidul de 

implementare a Curriculumului pentru învățământul primar.  

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Proiectarea de lungă durată 

Proiectul de lungă durată: 

 • este un document administrativ care se întocmește de către cadrul didactic la începutul anului 

şcolar pentru fiecare disciplină de învăţământ și admite operarea unor ajustări, dezvoltări pe parcursul 

anului, în funcție de dinamica reală a clasei de elevi;  

• trebuie să constituie un instrument funcțional care să asigure un parcurs ritmic al conţinuturilor 

și evaluărilor, punctat pe structura anului școlar și orientat spre realizarea finalităților curriculare de către 

elevii clasei;  

• este oportun să poarte un caracter personalizat, realizând o confluență a normativității didactice 

cu creativitatea și competența profesională a pedagogului – benefică, întâi de toate, pentru elev; 

proiectările de lungă durată editate pot fi folosite doar ca repere pentru demersul personalizat. 

 Proiectul de lungă durată include: 

 • antetul;  

• proiectul de administrare a disciplinei; 

 • proiectele unităților de învățare. 
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Proiectarea administrării disciplinei 

Proiectul de administrare a disciplinei va avea următoarea rubricație: 

Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an 

  

 

Unitățile de învățare Nr. de ore Evaluări Observații 

EI EFE ES 

      

 

Proiectarea unităților de învățare 

Proiectul unei unități de învățare va avea următoarea rubricare: 

Unitatea de învățare: ___________________ 

Nr. de ore alocate: _______________ 

 

Unități de 

competențe 

Detalieri de 

conținut 

Nr. de ore Data Resurse Evaluare Observații 

   

 

    

 

Proiectarea de scurtă durată 

Proiectul didactic de scurtă durată oferă o schemă raţională și personalizată a desfăşurării lecţiei, 

pornind de la trei repere intercondiționate:  

• ceea ce ne propunem să realizăm – obiectivele lecției;  

• elementele necesare pentru a realiza ceea ce ne-am propus – conţinuturi și strategii didactice (forme; 

metode, procedee și tehnici; mijloace); 

 • modul în care măsurăm eficienţa învăţării – strategii de evaluare. 

 Proiectul didactic de scurtă durată include:  

• antetul; 

 • demersul didactic/scenariul didactic/desfășurarea lecției/activității. 

 În formularea obiectivelor vor fi valorificate atitudinile și valorile specifice predominante pentru 

disciplina respectivă (reliefate în competențele specifice ale disciplinei). 

Strategiile didactice – se listează în conformitate cu demersul lecției:  

Formele de organizare: frontală, individuală, în grup – pledând pentru „o grupare flexibilă şi mobilă a 

elevilor cu treceri de la activităţi cu grupuri mari, la acţiuni în grupuri mici, omogene şi apoi la activități 

individuale”.  
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Metodele, procedeele și tehnicile didactice – optând pentru îmbinarea armonioasă a metodelor și 

tehnicilor interactive moderne cu cele consacrate în învățământul primar:  

 

Metode de comunicare Explicația. Descrierea. 

Povestirea. Instructajul. 

Discuția dirijată. 

Conversația. Problematizarea. Lectura 

ghidată. Lucrul cu manualul. 

 Instruirea prin tehnici audio/video. 

Metode de explorare Observația. Experimentul Demonstrația. Modelarea 

Metode de acțiune Exercițiul. Lucrarea practică. Jocul didactic. Simularea. 

Metode de raționalizare Algoritmizarea. Instruirea asistată de calulator. 

 

Mijloacele didactice: demonstrative, individuale, distributive; mijloacele elaborate de cadrul didactic se 

anexează la proiect. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Strategii de evaluare a competențelor didactice – se vor indica:  

• tipul evaluării în contextul ECD (EI, EFP, EFI, EFE, ES);  

• instrumentul de evaluare și produsul(ele) evaluat(e) (în cazul evaluării instrumentale) însoțit(e) de 

criteriile de succes;  

• procedeele de autoevaluare/evaluare reciprocă.  

Astfel, se va ține cont de faptul că strategiile de evaluare pot fi:  

- instrumentale – realizate în condiţii special create ce presupun elaborarea şi aplicarea unor instrumente 

de evaluare construite pe baza de produse (test însoțit de matrice de specificații și barem de 

corectare/verificare/apreciere; probă orală, scrisă, practică sau combinată etc.);  

 - non-instrumentale – realizate în circumstanţe obişnuite pe baza observării activităţii elevilor și a feed-

backului imediat, fără folosirea instrumentelor de evaluare, fiind destinate sensibilizării partenerilor 

angajați în proces (cadrul didactic și elevii) la manifestările comportamentului performanțial al elevilor, în 

vederea prevenirii și combaterii dificultăților și eficientizării procesului didactic.  

Corelarea dintre tipurile de evaluare formativă în contextul ECD și tipurile de lecții se configurează în 

modul următor: 

 - activitățile de EFI pot și trebuie să fie realizate la orice tip de lecție, vizând diferite aspecte, inclusiv cele 

metacognitive;  

- EFP se pretează cel mai bine în lecțiile de aplicare, iar EFE – la lecțiile de analiză-sinteză; însă, în funcție 

de rezervele de timp și de alți factori, cadrul didactic poate alege o altă variantă dintre cele posibile. 
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Metode şi tehnici de evaluare 

Metode tradiţionale: chestionare, lucrări scrise/ orale, lucrări practice, teste de cunoştinţe, 

lectura, recitarea, interogarea frontală, interviul, eseul. 

Metode complementare: observarea sistematică a comportamentului elevilor (prin lista de 

evaluare, scara de clasificare, lista de verificare), investigaţia, proiectul, portofoliul. 

Prin metode tradiţionale (obiectiv-directe) se va evalua: 

•  volumul de cunoştinţe teoretice/ metodice de specialitate acumulate de elevi/ studenţi; 

•  cultura interpretativă; 

•  capacitatea de analiză/ aplicare a cunoştinţelor în activitatea practică; 

•  performanţele obţinute în activitatea de învăţare/ predare/ autoevaluare/ interevaluare; 

•  nivelul evoluţiei în dinamică a performanţelor şcolare. 

• Prin metode complementare (intuitiv-indirecte) vor fi evaluate: 

•  atitudinea elevilor faţă de pregatirea lor profesională; 

•  interesul/pasiunea pentru natură; 

•  activitatea extracurriculară a elevilor; 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

1. Planşe  „Anotimpurile”; 

2. Planșa „Organele plantei”; 

3. Planșe  „Păsări călătoare”; „Păsări sedentare”; 

4. Planșe „Plante sălbatice”; „Plante de cultură”; 

5. Planșa „Plante de cameră; 

6. Planșa „Plante de stepă”;   

7. Planșa „Animale de camp”; 

8. Planșa „ Animale de pădure”; 

9. Planșa „ Animale de stepă”;  

10. Planșe ,,Desenul ”, ,,Planul clasei”, ,,Planul unui teren”; 

11. Planșa ,,Corpuri cerești”; 

12. Teluriu; Microscopul; Lupa; 

13. Ceasornice. Modele. Mostre. 

14. Calendarul vremii; 

15. Termometre:  pentru măsurarea temperature apei, aerului, solului;  

16. Colecția de roci; 

17. Colecție de insecte; 

18. Ierbare. 

 



18/ 18 
 

XII.Resurse didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată/accesată, 

procurată/resursa 

1.   Andon C.,  „Ecologia şi ştiinţe ale naturii”, 

Chişinău,1994. 

Biblioteca colegiului 

2.  Cadrul de referință al curriculumului național, ordinul  

MECC nr. 432 din 29 mai 2017. 

Biblioteca colegiului 

3.  Cameneva I., „Familiarizarea copiilor cu 

natura”,Chişinău, 1982. 

Biblioteca colegiului 

4.  Cartea Roşie a R. Moldova,ediţia nouă/ Chişinău, 2001. Biblioteca colegiului 

5.  Curriculum național: Învățământul primar/ MECC al 

RM,Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p.  

Biblioteca colegiului 

6.  Duca Gh. „Protecţia mediului ambiant” 

Chişinău, 2002. 

Biblioteca colegiului 

7.  Galben- Panciuc Z., Galben Sv., Științe”, manual pentru 

clasa a II-a, Chișinău,  2015.  

www.ctice.md 

8.  Galben- Panciuc Z., Galben Sv., Științe”, manual pentru 

clasa a III-a,ed. Revăzută,  Chișinău,  2016. 

www.ctice.md 

9.  Ghid de implementare a curriculumului pentru 

învățământul primar, MECC al RM, Chișinău: Lyceum, 

2018. 272p. ISBN 978-9985-3263-8-4. 

Biblioteca colegiului 

10.  Iațco P. „Schimbările sezoniere în natură”, 2013.  Biblioteca colegiului 

11.  Iaţco P., Adăptările plantelor şi animalelor în diferite 

zone naturale”, 2013.  

Biblioteca colegiului 

12.  Junghietu C. „O călătorie în împărăţia plantelor”, 

Chişinău, 1998.  

Biblioteca colegiului 

13.  Jurat  S., „Metodica familiarizării copiilor cu natura”, 

Chişinău, 1993. 

Biblioteca colegiului 

14.  Metodologia privind implementarea evaluării prin 

descriptori, clasa I, II, III. MECC, IȘE, 2017. 

Biblioteca colegiului 

15.  Metodologia privind implementarea evaluării prin 

descriptori, clasa IV,  MECC, IȘE, 2018. 

Biblioteca colegiului 

16.  Roşcovan S.,  Roşcovan D., „Caleidoscop 

geografic”,Chişinău, 2002. 

Biblioteca colegiului 

 

http://www.ctice.md/
http://www.ctice.md/

