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

 

PRELIMINARII 

 

Curriculumul la disciplina Științe, alături de manualul școlar, ghidul metodologic, softuri 

educaționale, etc. face parte din ansamblul de produse/ documente curriculare și reprezintă o 

componentă esențială a Curriculumului Național. 

 Elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova (2014), 

Cadrului de referință al Curriculumului Național (2017), Curriculumului de bază: sistem de 

competențe pentru învățământul general (2018), dar și cu Recomandările Parlamentului European 

și a Consiliului Uniunii Europene, privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul 

întregii vieți (Bruxelles, 2018), Curriculumul la disciplina Științe reprezintă un document reglator, 

care are în vedere prezentarea interconexă a demersurilor conceptuale, teleologice, conținutale și 

metodologice, accentul fiind pus pe sistemul de competențe ca un nou cadru de referință al finalităților 

educaționale. 

Curriculumul la disciplina Științe fundamentează și ghidează activitatea cadrului didactic, 

facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică de lungă durată și de scurtă 

durată, dar și de realizare propriu-zisă a procesului de predare-învățare-evaluare. 

Disciplina Științe, valorificată în plan pedagogic în curriculumul dat, are un rol important în 

formarea/ dezvoltarea personalității elevilor, în achiziționarea unor competențe necesare pentru 

învățare pe tot parcursul vieții, dar și de integrare într-o societate bazată pe cunoaștere. 

În procesul de proiectare a Curriculumului la disciplina Științe s-a ținut cont de: 

 abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și cel 

internațional; 

 necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, nevoile elevilor, 

dar și la tradițiile școlii naționale; 

 valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisciplinare și celor 

specifice; 

 necesitățile asigurării continuității și înterconexiunii dintre nivelele învățământului general: 

educație timpurie, învățământul primar, învățământul gimnazial și învățământul liceal. 

Curriculumul la disciplina Științe cuprinde următoarele componente structurale: Preliminarii, 

Administrarea disciplinei, Repere conceptuale, Competențe specifice disciplinei, Unități de 

competențe, Unități de conținuturi, Activități și produse de învățare, Repere metodologice de 

predare-învățare-evaluare, Lista bibliografică. Curriculumul la disciplină include și finalități la 

finele clasei,  care reprezintă competențele specifice disciplinei, manifestate gradual la etapa dată de 

învățare, care au și funcția de stabilire a obiectivelor de evaluare finală. 

Totodată, Curriculumul la disciplina Științe orientează cadrul didactic spre organizarea 

procesului de predare-învățare-evaluare în baza unităților de învățare (unități de competențe – unități 

de conținuturi – activități de învățare). 

Curriculumul la disciplina Științe are următoarele funcții: 

 de conceptualizare a demersului curricular specific disciplinei Științe; 

 de reglementare și asigurare a coerenței dintre disciplina data și alte discipline din aria 

curriculară, dintre predare-învățare-evaluare, dintre produsele curriculare specifice disciplinei 

Științe, dintre componente structurale ale curriculumului disciplinar, dintre standarde și 

finalitățile curriculare; 

 de proiectare a demersului educațional/ contextual (la nivel de clasă concretă); 

 de evaluare a rezultatelor învățării etc. 

Curriculumul la disciplina Științe se adresează cadrelor didactice, autorilor de manuale, 

evaluatorilor, metodicienilor, altor persoane interesate. 

 Beneficiarul principal al acestui document este elevul (având un statut specific în acest sens). 
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I. REPERE CONCEPTUALE 

Disciplina Științe în clasa a V-a orientează spre continuarea studiului componentelor, 

fenomenelor, proceselor și relațiilor din mediul înconjurător, începute în clasele primare, prin 

extinderea domeniilor propuse pentru studiu. Această viziune curriculară asigură formarea premiselor 

pentru studierea disciplinelor din gimnaziu: Biologie, Chimie, Fizică, Tehnologii.  

Sistemul de competențe în cadrul Curriculumului disciplinar la Științe este format din:   

 Competențe-cheie/transversale, care sunt o categorie curriculară importantă cu un grad înalt 

de abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății privind parcursul școlar și 

performanțele generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Ele reflectă atât 

tendințele din politicile educaționale naționale, precizate în Codul Educației (2014), cât și 

tendințele politicilor internaționale, stipulate în Recomandările Comisiei Europene (2018). 

Competențele-cheie/transversale se referă la diferite sfere ale vieții sociale și poartă un 

caracter pluri-/ inter-/ transdisciplinar. 

 Competențele specifice disciplinei derivă din competențele-cheie/transversale. Competențele 

specifice  se preconizează a fi atinse până la finele clasei a V-a. Raportate la Științe, acestea 

sunt vizate în cadrul celor trei competențe specifice ale disciplinei, a unităților de competențe, 

a unităților de conținut, a activităților de învățare și a produselor școlare recomandate. 

 Competențele specifice disciplinei, fiind proiectate pentru tot parcursul clasei a V-a, reperează 

proiectarea de lungă durată la disciplină. Proiectarea didactică anuală a disciplinei se 

realizează conform datelor din Administrarea disciplinei și ținând cont de Repartizarea 

orientativă a orelor pe unități de conținut. 

 Sistemele de unități de competențe sunt proiectate pentru o unitate de învățare, fiind 

prevăzute integral pentru evaluarea de tip cumulativ la finele respectivei unități de învățare și 

selectiv – pentru evaluarea formativă pe parcurs.  Aceste sisteme reperează proiectarea 

didactică a unităților de învățare și proiectarea didactică de scurtă durată.  

 Sistemele de unități de competențe sintetizate la finele clasei sunt prevăzute pentru evaluarea 

anuală. 

  Unitățile de conținut constituie mijloace informaționale prin care se urmărește realizarea 

sistemelor de unități de competențe proiectate pentru unitatea de învățare dată. Respectiv, se 

vizează realizarea competențelor specifice disciplinei, dar și a celor transversale/ 

transdisciplinare. Unitățile de conținut includ liste de termeni specifici disciplinei: 

cuvinte/sintagme care trebuie să intre în vocabularul activ al elevului la finalizarea respectivei 

unități de învățare. 

 Activitățile de învățare, proiectele STEAM și produsele școlare recomandate prezintă o listă 

deschisă de contexte semnificative de manifestare a unităților de competențe proiectate pentru 

formare/dezvoltare și evaluare în cadrul unității respective de învățare. Cadrul didactic are 

libertatea și responsabilitatea să valorifice această listă în mod personalizat la nivelul 

proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o completeze în funcție de specificul clasei concrete 

de elevi, de resursele disponibile etc. 

Domeniul Științe (OCDE), de direcțiile căruia ne-am condus în elaborarea prezentului 

curriculum,  implică folosirea informaţiei în toate sferele activităţii umane, în cadrul căreia 

componentele esențiale ale unui proces de cogniție se bazează pe formulări de ipoteze ce 

urmează să fie validate practic. Această abordare determină implicaţiile activităţii de 

investigare asupra mediului care, la nivel de clasa a V-a, vor viza aspecte precum: 

identificarea cauzelor producerii  anumitor fenomene, procese şi abilitatea de a se manifesta 

eficient şi corect în situaţii variate, cunoscute sau necunoscute, similare celor ce pot fi frecvent 

întâlnite în cotidian, iar domeniile de bază ale Ştiinţelor se vor profila prin:  

 identificarea relațiilor cauzale ale fenomenelor,  proceselor din natură; 

  investigarea mediului înconjurător; 
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 interpretarea datelor şi faptelor cu utilizarea terminologiei specifice; 

 transferul cunoștințelor achiziționate și deprinderilor formate în cotidian. 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și cadrul de evaluare PISA 

evocă disponibilitățile domeniului Științe, concretizate în educaţia pentru ştiinţă, ce presupune 

capacitatea de a utiliza cunoştinţele achiziționate, de a identifica întrebări şi de a formula concluzii 

bazate pe dovezi, în scopul de a înţelege şi de a ajuta adoptarea deciziilor cu privire la lumea naturală 

şi la schimbările făcute acesteia prin activitatea umană (OCDE, 2003). 

Conținuturile recomandate pentru disciplina Științe sunt raportate la principiile didacticilor 

disciplinelor incluse în Științe (chimie; fizică; biologie; tehnologie), luând în considerație și 

particularitățile de vârstă ale copiilor: trecerea de la gândirea concret-intuitivă la gândirea ipotetico-

deductivă; abilitatea  de a analiza, compara şi a diferenţia corelaţiile abstracte şi experienţele; 

dezvoltarea raţionamentului analogic, care se bazează pe identificarea similitudinii dintre două sau 

mai multe lucruri.  

Proiectarea curriculumului actual la Științe s-a axat pe respectarea următoarele principii: 

 principiului științific, care stă la bazele înţelegerii fenomenelor naturii, dezvăluie cele 

mai elementare şi simple legături între anumite fenomene ale naturii; 

 principiul accesibilității, care presupune expunerea cunoştinţelor gradat, trecând de la 

fapte concrete la generalizări, de la generalizări mai simple la generalizări complexe; 

 principiul sistemic, care presupune conectarea cunoştinţelor noi cu cele anterioare, în 

vederea lărgirii şi aprofundării continue a cunoştinţelor; 

 principiul abordării integrate a conținuturilor, care înseamnă organizarea, punerea în 

relaţie a disciplinelor şcolare cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională; stabilirea 

clară a unor relaţii convergente între cunoştinţele ştiinţifice, deprinderile, atitudinile, 

comportamentele elevului şi  experienţa sa de viaţă. 

 principiul etnografiei regionale, care orientează cadrul didactic la cunoaşterea elevilor 

cu obiectele şi fenomenele naturii din localitatea dată, apoi din cele mai îndepărtate; 

 principiul ecologic, care presupune orientarea către un comportament ecoresponsabil. 

Disciplina Științe, clasa a V-a  a fost construită pe următoarele dimensiuni specifice: 

 mediu înconjurător – totalitate componentelor, vii și nevii, dintr-un anumit loc, 

cu care un organism se află în contact; 

 proces – schimbarea stării unui sistem într-o perioadă de timp cauzată de anumiți 

factori; orice schimbare în timp; 

 fenomen al naturii – manifestarea exterioară a esenței unui lucru, unui proces 

etc., accesibilă, perceptibilă în mod direct; 

 corp - diversitatea obiectelor din mediul înconjurător; 

 substanță-formă de existență a materiei; 

 forță-acțiunea unui corp asupra altui corp, cu schimbare de viteză, formă/ putere 

de influență sau de acțiune; 

 energie - capacitate de a acționa efectiv, cu multă forță și fermitate; 
 mişcare –  schimbare a locurilor ocupate de corpuri, desfăşurare a proceselor, 

fenomenelor din natură, a evenimentelor din societate; 

 relații – totalitatea legăturilor directe și indirecte care se stabilesc dintre două sau 

mai multe obiecte, organisme sau fenomene; 

 protecţia mediului - totalitatea acţiunilor întreprinse de om pentru păstrarea 

echilibrului ecologic local şi global. 
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II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Statutul 

Disciplinei 

Aria 

Curriculară 
Clasa 

Nr. de ore pe 

săptămână 

Nr. de ore 

pe an1 

Obligatorie Matematică 

şi Ştiinţe 

V 1 

 

34 

 

 

III. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONŢINUT2 

 

Clasa  Unităţi de conţinut  Nr. de ore 

 

V 

 

Lumea vie 7 

Corpuri și substanțe 8 

Energia și  forțele 8 

     Știința pentru natură 9 

Ore la discreția cadrului didactic 2 

 

 

IV. COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI 

 

1. Identificarea cauzelor fenomenelor, proceselor și relațiilor din mediul înconjurător, 

manifestând  corectitudine în  utilizarea elementelor specifice  de limbaj. 

2. Investigarea mediului înconjurător,  dovedind  interes pentru aplicarea instrumentelor și 

metodelor de cercetare. 

3. Transferarea achizițiilor științifice în context cotidian, dând dovadă de  curiozitate pentru 

știință și tehnologii din perspectiva dezvoltării durabile.   

 

 

 

                                                           
1 Poate varia în funcție de structura anului școlar în curs și datele calendaristice. 
2 Inclusiv: activități de învățare în afara sălii de clasă, ore pentru, recapitulări, sinteze pe parcursul anului, evaluări. 
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IV. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Clasa a V-a 

Unități de competenţe  
 

Unități de conţinut Activități și produse de învățare recomandate 

 
1.1. Descrierea  lumii vii în baza 

unor caracteristici.  

1.2. Observarea organismelor vii  

pentru stabilirea particularităților 

acestora. 

1.3. Clasificarea organismelor vii   

pe categorii. 

1.4. Aprecierea importanței   

organismelor vii și a relațiilor în 

natură. 

1. Lumea vie 

 Caracteristici ale lumii vii.  

 Diversitatea plantelor și animalelor. 

 Bacterii  și ciuperci. 

 Relații în natură.  
 

Elemente noi de limbaj specific disciplinei: 

- Înmulțire, creștere, dezvoltare, nutriție, 

excitabilitate, structură celulară; 

- plante cu flori, plante fără flori, spori, capsulă; 

- animale ovipare și vivipare, animale cu sânge 

rece și cu sânge cald; 

- celulă, bacterie, ciupercă; 

- producător, consumator, descompunător; 

- relații: de nutriție, de trai, de răspândire. 

 

Activități comunicative:  

- descrieri a unor plante/ animale/ciuperci/ bacterii/ 

relații; 

- relatări de informații/ rezultate/ concluzii. 

Activități de explorare/ investigare (investigații simple): 

- observări dirijate în bază de: întrebări, algoritm; 

- clasificări de plante, animale, bacterii, ciuperci; 

- modelări: relații în natură; bacterii, mușchi;  

- măsurări: lungime, lățime, suprafață; 

- experimente: „Înmulțirea drojdiei”/„De ce crește 

pâinea?”; „Cum respiră puișorii în ou?”; 

- reprezentări grafice a  rezultatelor investigărilor; 

- excursii, drumeții și plimbări de studiu: în curtea școlii, 

pădure, parc, localitate, împrejurimile localității. 

Activități de dezvoltare durabilă: 

- proiecte de acțiuni civice/ecologice pentru sprijinul 

comunității (protecția, conservarea mediului); 

- acțiuni colective (familie, vecini, comunitari) pentru 

soluționarea unei probleme de mediu din localitatea 

natală. 

Produse școlare: informații prezentate oral/scris, 

completarea unei fișe de observare/scheme/unui tabel, 
argumentarea unei opinii, determinarea/ măsurarea 

lungimii, suprafeței unui corp, elaborarea de albume cu 

imagini ale plantelor/animalelor/ciupercilor/bacteriilor. 

Proiecte STEAM: 

 În jurul unui arbore 

 Barometre vii 
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 Vopsele din plante/Plante colorante 

 Ceasul florilor 

 Mini-grădina de pe geamul clasei 

 Geometrie în pădure 

 

2.1. Recunoașterea diversității 

corpurilor  din natură. 

2.2.  Compararea corpurilor și 

substanțelor după anumite criterii. 

2.3.  Realizarea unui demers 

investigativ cu utilizarea 

instrumentelor specifice. 

2.4.  Propunerea de soluții la unele 

probleme din cotidian.  

 

2. Corpuri și substanțe  

 

 Corpurile. Proprietățile corpurilor. 

 Substanțele. Proprietățile substanțelor. 

 Amestecuri. Separarea amestecurilor.  

 Transformări ale materialelor. 

 

Elemente noi de limbaj specific disciplinei: 

- materie 

- proprietăți ale corpurilor: formă, lungime, 

masă, volum, densitate; 

- proprietăți ale substanțelor: stare de agregare, 

culoare, miros, gust, solubilitate; 

- substanță, amestec;  

- sedimentare, filtrare; 

- topire, solidificare, vaporizare, condensare, 

dizolvare; 

- ardere, ruginire, putrezire, alterare. 

Activități comunicative:  

- descrieri de corpuri/substanțe/amestecuri; 

- relatări de informații/ rezultate/ concluzii. 

Activități de explorare/ investigare: 

- observări dirijate în bază de: sarcini de lucru, 

întrebări, algoritm, fișe de observație; 

- clasificări/comparări: de corpuri, substanțe; 

- măsurări: lungime, lățime, înălțime, masă, volum; 

- experimente: „Poate fi aerul cântărit?”, „Aerul cald, 

aerul rece” , „Piramida densității”, „Efectul 

saramură”, „Transformările apei”, „Se dizolvă, nu 

se dizolvă”, „Să separăm un amestec”, „Poate aerul 

reține apa?”, „Sifonul”, „De ce saltă mingea?”; 

- reprezentări grafice a  rezultatelor investigărilor. 

Activități de dezvoltare durabilă: 

- activități de îngrijire a unui izvor, lac, râu din 

localitate.  

Produse școlare: prezentarea informațiilor oral/scris, 

completarea unei fișe de observare/scheme/unui tabel, 

explicarea/argumentarea unei opinii, determinarea/ 

măsurarea prоprietăților unor corpuri/substanțe, 

desfășurarea unui demers investigativ. 
Proiecte STEAM: 

- Apa-miracolul vieții 

- Construim un filtru de apă 

- Câtă apă consumă familia mea? 

- Metamorfozele din jurul nostru 

- Aventura apei 
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3.1 Explicarea relației cauzale în 

producerea fenomenelor  din natură. 

3.2.  Desfășurarea unui demers 

investigativ pentru determinarea 

caracteristicilor fenomenelor din 

natură. 

3.3. Gestionarea  utilizării resurselor 

de energie în situații concrete de 

viață. 

3. Energia și forțele 

 Mișcarea și repausul. Forța. 

 Sunetul. 

 Lumina și căldura. 

 Energia  soarelui, a vântului și a apei. 
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: 

-  reflexia 

- corpuri transparente, corpuri opace, corpuri 

translucide; 

- căldură absorbită, căldură cedată; 

- surse sonore, unde sonore; 

- caracteristici ale mișcării: distanță; rapiditate; 

- forța; energia. 

Activități comunicative:  

- descrieri de fenomene; 

- relatări de informații/ rezultate/ concluzii. 

Activități de explorare/ investigare (investigații simple): 

- observări dirijate în bază de algoritm; 

- modelări: un cadran solar de grădină, roata de apă, 

soba solară 

- experimente: „Toate obiectele produc umbră?”, 

„De ce apare curcubeul?”, „Cât durează un 

sunet?, „Cum se propagă lumina?”, „De ce se 

formează umbrele?”, „Simularea unei eclipse”, 

„Ziua și noaptea”, „Lumina întreruptă”, „De ce 

negrul atrage căldura?”, „De ce obiectele cad spre 

sol?”; 

- reprezentări grafice a  rezultatelor investigărilor; 

- excursii, drumeții și plimbări de studiu: curtea 

școlii, sala cu orgă, hidrocentală. 

Activități de dezvoltare durabilă: 

- proiecte de acțiune ecologică. 

Produse școlare: prezentarea informațiilor oral/scris, 

completarea unei fișe de observare/scheme/unui tabel, 

explicarea/argumentarea unei opinii, desfășurarea unui 

demers investigativ. 
Proiecte STEAM: 

- Teatru de umbre  

- Cum producem sunete? 

- Mimă și pantomime 

- Culoarea schimbă viața 

- Titirezul culorilor 

- Pictură „Împinge și Trage” 

- Pictura gravitațională 

- Pictura magnetică 
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4.1.  Specificarea 

metodelor/instrumentelor  de 

investigare a naturii utilizate în 

știință. 

4.2. Construirea  unui demers 

investigativ  după un plan 

dat/propriu. 

4.3. Argumentarea  relațiilor dintre 

științe, tehnologii și mediu în 

condițiile dezvoltării durabile. 

4. Știința pentru natură  

 

1. Investigarea naturii.  

2. Zborul. Plutirea. 

3. Invenții și descoperiri. 

4. Un mediu protejat - un viitor durabil. 

 

Elemente noi de limbaj specific disciplinei: 

 metode de investigare: observarea, 

experimentul, măsurarea; 

 oameni de știință; 

 invenție, descoperire; 

 dezvoltare durabilă. 

Activități comunicative:  

- descrieri de fenomene, relații, metode de 

investigare; 
- relatări de informații/ rezultate/ concluzii. 

Activități de explorare/ investigare (investigații simple): 

- observări dirijate în bază de algoritm; 

- modelări: miniavioane, mininave;  

- experimente: „De ce corpurile par mai ușoare în 

apă?”, „ Limitele plutirii”, „De ce unele corpuri 

plutesc și altele nu?”, „Racheta cu aer 

comprimat”; 
- reprezentări grafice a  rezultatelor investigărilor; 
- excursii, drumeții și plimbări de studiu: în curtea 

școlii, pădure, parc. 

Activități de dezvoltare durabilă: 
-  proiecte de acțiune ecologică; 

Produs școlare: prezentarea informațiilor oral/scris; 

completarea unei fișe de observare/scheme/unui tabel, 

explicarea/argumentarea unei opinii, desfășurarea unui 

demers investigativ. 

Proiecte STEAM: 

- Mi-aș dori să se inventeze... 

- Aventura cu balonul 

- O sută de zile sub apă 

- Pot să zbor spre viitor 

- Chiar a schimbat lumea! 

- Să mai dăm o șansă lucrurilor 

- O călătorie pe Lună! 
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La sfârșitul clasei a V-a, elevul poate: 

o recunoaște diversitatea corpurilor din natură; 

o descrie lumea vie, corpurile și substanțele în baza unor caracteristici;  

o observa corpurile din natură  pentru stabilirea particularităților acestora; 

o clasifica și  compara corpurile din natură după anumite criterii; 

o explica relații cauzale în producerea fenomenelor  din natură; 

o realiza unui demers investigativ, utilizând diverse instrumente și metode  specifice;  

o propune soluții la unele probleme din cotidian, 

manifestând ca atitudini și valori specifice predominante: 

 corectitudine în  utilizarea elementelor specifice  de limbaj; 

 interes pentru aplicarea instrumentelor și metodelor de cercetare 

 curiozitate pentru știință și tehnologii din perspectiva dezvoltării durabile. 
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V. REPERE METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

 
Strategiile didactice se proiectează și se realizează, ținând cont de următoarele condiții: 

specificul subiectului, tipul de lecție preconizat,  necesitățile de instruire ale elevilor,  

personalitatea didactică a profesorului, prezența mijloacelor didactice specifice disciplinei, accesul 

la mijloacele comunicaționale și informaționale moderne etc. 

Competența de bază în științe și competențele specifice disciplinei se vor atinge prin 

îmbunătăţirea modului de învăţare, care se va realiza într-un demers generativ și succesiv, specific 

bazat pe: 

 învățarea prin investigare/cercetare – procesul intenţionat de diagnosticare a 

problemelor, prin desfășurarea experimentelor şi identificarea alternativelor, planificarea 

investigaţiilor, emiterea ipotezelor de cercetare, căutarea de informaţii, construirea de 

modele, dezbateri cu colegii, și formarea de argumente coerente (Tamir, 1985); 

 învățarea experențială – proces de asimilare a noilor cunoștințe în cursul unei experiențe 

trăite; 
 învățarea – aventură (de tip expediționar) - proces de învățare în afara sălii de clasă în 

contexte naturale autentice. 

Proiectarea didactică anuală a disciplinei se realizează conform datelor din 

Administrarea disciplinei și ținând cont de Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut, 

prezentată în curriculum. 

Proiectarea didactică  de scurtă durată se va repera pe unitățile de competență și unitățile 

de învățare incluse în curriculum. În baza unităților de competență vor fi elaborate de către profesor 

obiectivele lecției în conformitate cu procedura de operaționalizare după Robert F. Mager, în baza 

taxonomiei Bloom-Anderson pentru domeniul cognitiv; taxonomiei lui Krathwofl pentru 

domeniul afectiv; taxonomiei lui Simpson pentru domeniul psihomotor. 

Pentru a asigura formarea competențelor specifice disciplinei Științe se recomandă 

îmbinarea optimală a metodelor active moderne cu metodele tradiționale, clasice.  Sunt 

indispensabile în procesul de predare-învățare a disciplinei Științe metodele de explorare directă 

și indirectă a naturii: observarea, experimentul, modelarea etc. Formele de organizare a instruirii 

de asemenea pot fi diverse: lecția, excursia, plimbări de studiu ș.a. 

Realizarea activităților de investigare propuse de curriculum-ul disciplinei Științe nu 

necesită materiale costisitoare, majoritatea pot fi găsite în mediul înconjurător sau pot fi folosite 

materiale reutilizabile.  

Integrarea noilor tehnologii informaționale în procesul de predare-învatare a Științei vor 

favoriza progresul noului context educaţional, procesul educațional va deveni mai atractiv şi mai 

eficient. 

Curriculumul elaborat la disciplina Științe oferă posibilități de abordare din perspectiva 

STEAM. Conceptul de educaţie STEAM (iniţialele expresiei din limba engleză – Science, 

Tehnology, Engineering, Arts and Mathematics), prevede stimularea curiozității elevilor, 

participarea la rezolvarea problemelor din lumea reală și orientarea în alegerea  carierei, permițând 

elevilor să construiască și să aplice cunoștințe, aprofundând înțelegerea și dezvoltarea gândirii 

creative și critice în contexte autentice. În acest context, curriculumul elaborat recomandă o listă 

de proiecte STEAM, care pot fi realizate la decizia cadrului didactic 1-2 ori pe an și presupune 

integrarea mai multor discipline: matematică, informatică, educația plastică, limba și literatura 

română, etc.  

Evaluarea rezultatelor școlare reprezintă o activitate educativă complexă de colectare 

sistematică a informațiilor despre calitatea și dinamica rezultatelor școlare, de prelucrare și 

interpretare contextuală a acestora în vederea adoptării unor decizii semnificative conform 

finalităților educaționale și scopului acțiunilor de evaluare. 

În cadrul disciplinei Științe se vor realiza următoarele tipuri de evaluări:  
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 Evaluarea inițială are funcția de diagnosticare și pronosticare. Pentru disciplina Științe se 

recomandă de a fi desfășurată la început de an și  va viza identificarea condițiilor în care elevii 

pot să se integreze optimal în activitatea de învățare ce urmează.  

 Evaluarea formativă se va  realiza pe întregul parcurs didactic și stabilește valoarea relației de 

predare-învățare și a decalajului dintre progresia învățării școlare și cerințele programelor de 

instruire, având funcția de instruire.  

 Evaluarea sumativă   pentru disciplina Științe se va realiza  la finele semestrelor  pentru a 

stabili  în ce măsură elevii  au dobândit rezultatele învățării așteptate.  
Cadrul didactic va selecta și aplica, la alegere, metode şi instrumente tradiţionale de evaluare, cât și 

moderne: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, portofoliul, proiectul, 

autoevaluarea etc. 

Curriculumul disciplinar recomandă o listă de produse școlare evaluabile în fiecare unitate de 

învățare. 

Evaluarea va fi realizată în vederea verificării şi aprecierii rezultatelor, dar și evaluarea 

procesului, adică evaluarea și a conţinutului, eficienței și eficacității metodelor și instrumentelor 

de evaluare, obiectivelor de evaluare, situaţiilor de învăţare, aprecierea achiziţiilor cognitive, dar 

şi a abilităţilor şi atitudinilor –ceea ce va permite atingerea obiectivelor.  
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