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Despre ce 
vom discuta 
astăzi: 
 

 

 

Elemente de proiectare didactică  

Etapele unei sesiuni de instruire 

Metodologie didactică 

Evaluarea sesiunii 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

Ce este predarea? 

Ce este învățarea? 

Ce este un proiect didactic? 

Ce este metodologia didactică? 

Ce este evaluarea? 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  
 
Conceptul de 
predare – 
interpretări actuale 
 

I. Cerghit definea 
predarea ca pe un 

ansamblu complex de 
acțiuni şi comportamente 

didactice specifice, 
destinate producerii 

învățării.  

Cu alte cuvinte, predarea 
este o schimbare 

provocată a ceea ce este 
în ce trebuie să fie -  

finalitate a actului de 
învățare, prin angajarea 

formabililor (elevi, 
studenți, adulți) într-o 

nouă activitate de 
învățare. 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  
 
 Elementele 
definitorii ale 
predării sunt: 

      

planificarea, proiectarea, producerea schimbărilor; 

precizarea naturii schimbărilor intervenite 
(identificarea finalităților); 

determinarea conținuturilor care vor produce 
schimbarea comportamentală așteptată la formabili; 

reorganizarea şi dirijarea schimbărilor dorite prin 
strategii specifice; 

controlul şi aprecierea naturii şi a calității schimbărilor 
intervenite în comportamentul formabililor. 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

Predarea este 
activitatea dominantă 

a formatorului/ 
profesorului și o 

variabilă cauzală de 
care depinde în mare 

măsură starea de 
pregătire a 

formabililor/ 
studenților/ elevilor. 

Calitatea activității de 
predare este dată de 

potențialul ei cognitiv, 
afectiv și psihomotor 

transformator.  
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

 

 

“ Predarea fără învățare reprezintă doar vorbărie.”  

Cross & Angelo, p. 3 
 

Învățarea poate 
avea loc în 

absența 
predării, 

DAR 

Nu putem 
vorbi de 
predare 

eficientă în 
absența 
învățării.  
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Elemente de 
proiectare 
didactică 

 Învățarea este un concept 
de bază în psihologie, 
pedagogie și nu numai.  

 Termenul „învățare” are 
sensuri diferite, în funcție 
de teoriile din perspectiva 
cărora este analizat.  

 

 

Behavioriștii concep învățarea ca fiind o 
schimbare în comportament ca rezultat al 
experienței,  

Cognitiviștii i-au dat sensul de proces mintal, 
intern (procesare, înțelegere, memorare), 

Neurologii numesc învățare comunicarea dintre 
doi neuroni,  

Teoriile sociale o definesc ca interacțiune și 
observare în contexte sociale (Popa, D., 2013).  
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

Sensurile termenului  
de învățare 

Învățarea ca proces = 
reprezintă o succesiune de operații, 

de acțiuni, stări și evenimente 
interne, conștient finalizate în 

procesul de transformare a 
comportamentelor interne în 

structuri de cunoștințe mentale: 

imagine – 
noțiune – act 

– gândire 
contemplare 
senzorială – 

gândire 
abstractă 

empiric – 
științific în 

învățare 

percepție – 
reprezentare 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

Învățarea ca 
produs = apare ca un 

ansamblu de rezultate noi, 
în activitatea procesuală, 

care se referă la: 
cunoștințe, priceperi, 
noțiuni, modalități de 

gândire, atitudini și 
comportamente.  

Rezultatele reprezintă o 
materializare a schimbărilor 

cantitative şi calitative relativ 
stabile, de natură afectivă sau 

cognitivă şi corespund unor 
schimbări intervenite față de stadiul 

anterior. 
Sensurile termenului de învățare: 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

Învățarea școlară/ 

academică este: 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

Proiectarea 
pedagogică este 

procesul de anticipare a 
pașilor ce urmează a fi 
parcurși în realizarea 
activității didactice.  

nivelul 
general sau 
macro = 

modulul 
de 
informare 

nivelul proiectării 
eșalonate , până la 
nivelul activităților 
concrete, cotidiene 

= sesiunea de 
instruire 

Nivelurile 
activității de 

proiectare 
pedagogică sunt: 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  

De ce avem 
nevoie pentru a 
proiecta un 
demers didactic? 

FINALITĂȚILE 
/OBIECTIVELE  
PROPUSE 

TIMPUL 
ALOCAT 

RESURSELE 
UMANE ȘI 
MATERIALE  

METODOLOGIA 
DIDACTICĂ AȘTEPTĂRILE 

FORMABILILOR 
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Elemente de 
proiectare 
didactică  Care credeți 

că sunt 
obiectivele de 

formare ale 
sesiunii de 

astăzi? 
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Obiective/ 
finalități 
educaționale/ 
de formare 
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La finalul acestei sesiuni de 
formare, participanții vor 
putea: 

Să identifice, descrie și definească EPCI 

Să compare și să evalueze critic EPCI-uri 

Să proiecteze un curs de Cultura Informației 

Să verifice eficiența demersului pedagogic propus 



Etapele unei 
sesiuni de 
instruire 
 

Metodologia de 
proiectare a unei 
sesiuni de Cultura 
Informației constă  
într-o succesiune de 
etape, înlănțuite logic, 
în vederea atingerii 
obiectivelor propuse.  
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Etapele unei 
sesiuni de 
instruire 
 

FINALITĂȚILE/ 
OBIECTIVELE 
EDUCAȚIONALE 
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Sunt enunțuri cu 
caracter finalist prin 

care se intenționează 
provocarea unei 

schimbări în 
personalitatea elevului/ 

studentului/ 
formabilului, ca urmare 

a implicării sale în 
activitatea de predare 

şi învățare. 



Elemente de 
proiectare 
didactică  
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Cum să ajung acolo? – se 
referă la tehnologia utilizată 

pentru atingerea obiectivelor 
propuse.  

Aceasta presupune 
prefigurarea amănunțită a ceea 
ce va întreprinde bibliotecarul 

pentru a-i conduce pe formabili 
spre materializarea țelurilor 

urmărite 



Elemente de 
proiectare 
didactică  
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Este vorba de organizarea 
conținutului informațional, 
de metodele, procedeele și 
mijloacele folosite pentru 

transmiterea lui, de 
exercițiile folosite în acest 

scop.  

Prima etapă este cea de 
organizare a conținutului, 

iar apoi este necesară 
prelucrarea și ordonarea 

informațiilor în 
concordanță cu 

posibilitățile de asimilare a 
formabililor, iar în final se 

proiectează strategia 
didactică de transmitere a 

conținutului vizat. 



Elemente de 
proiectare 
didactică  
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Etapele sesiunii de informare 

Captarea 
atenției  

Enunțarea 
obiectivelor  

Evaluare 
inițială/ 

reactualizar
ea 

cunoștințel
or 

Prezentarea 
noului 

conținut 

Obținerea 
performanț

ei Asigurarea 
feed-back-

ului 
(evaluarea 

performanț
elor) 

 



Elemente de 
proiectare 
didactică  

 Captarea atenției!  
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Reactualizarea 
cunoștințelor  Evaluarea cunoștințelor anterioare (prin ridicarea mâinilor) 

 3-2-1  (rezumat) 

 Gândiți – faceți perechi – împărtășiți 
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EXEMPLU: 



Evaluarea 
cunostințelor 
anterioare și 
întelegerea 

 

De ce? 

Școala de vară_Angela Repanovici_Tulcea_2017 23 



EVALUARE 
INIȚIALĂ 

Ați utilizat vreodată baza de date de căutare 
academică (EBSCO)? 

  

a) Nu am auzit niciodată de această bază de date 

b) Am auzit despre ea dar acum nu îmi amintesc nimic 

c) Am mai utilizat aceasta baza de date dar aș dori o 
reîmprospătare a cunoștințelor 

d) Sunt expert în utilizarea acestei baze de date 
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Verificarea 
cunostințelor 
de bază 
(variațiune) 

Găsirea articolelor online 

 

1. De obicei folosesc Google 

2. De obicei folosesc Google Scholar  

3. De obicei mă îndrept mai întâi spre catalogul 
bibliotecii 

4. De obicei mă îndrept mai întâi spre bazele de date 
ale bibliotecii 

5. Întreb prietenii în legătura cu articolele 

6. Altele:_______________________ 
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EVALUARE 
INIȚIALĂ 

Varianta de pre- si post- test. Aflați obiceiurile si 
atitudinile studenților care pot afecta instruirea. 

 

Totul este pe Internet 
 

1) De acord 

2) De acord in cea mai mare parte 

3) Nu sunt sigur 

4) Nu sunt de acord in cea mai mare parte 

5) Nu sunt de acord 
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EVALUARE 
INIȚIALĂ 

Exemplu: Informația este gratuita si disponibila 
pentru citit via motor de căutare Google  

  

1) De acord 

2) De acord in cea mai mare parte 

3) Nu sunt sigur 

4) Nu sunt de acord in cea mai mare parte 

5) Nu sunt de acord 
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EVALUARE 
INIȚIALĂ 

Unde este cel mai bun loc pentru a căuta descoperiri 
științifice recente si riguros academice? 

  

1) Jurnale  de tip peer reviewed 

2) Website-uri 

3) Website-uri guvernamentale 

4) Blog-uri 

5) Cărți 
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EVALUARE 
INIȚIALĂ 
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LABORATOR 1 Așteptările privind Cultura Informației 

https://www.surveymonkey.com/r/TK3TP6R 

https://www.surveymonkey.com/r/TK3TP6R


Piramida 
învățării 
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PREZENTAREA 
NOULUI 
CONȚINUT 

 Metodologia didactică =ansamblul metodelor, procedeelor şi 

mijloacelor aplicabile în activitatea didactică, conform obiectivelor 

pedagogice specifice şi concrete ale acesteia. 

 

 Etimologic, termenul "metodă" provine din limba greacă ("metha" 

= "spre"; "odos" = "cale") și desemnează o cale eficientă de urmat 

pentru atingerea anumitor scopuri. 
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PREZENTARE
A NOULUI 
CONȚINUT 
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Funcțiile metodelor 
didactice vizează realizarea 
integrală a obiectivelor 
proiectate la nivelul 
procesului de învățământ: 

Funcția normativă - vizează 
dimensiunea axiologică a 

activității didactice;  

Funcția cognitivă - vizează 
performanțele-competențele, 

prioritar cognitive, ale 
activității didactice;  

Funcția formativă - vizează 
pilonii competenței de 

învățare: gândirea, 
inteligența, creativitatea, 

motivația internă, atitudinea 
caracterială superioară;  

Funcția operațională - vizează 
realizarea obiectivelor 
concrete ale activității 

didactice, respectiv obținerea 
transformărilor dorite în 
personalitatea elevului.  

 FUNCȚIILE METODELOR DIDACTICE 



Exemple de 
metode 
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• Prelegerea (expunerea) cu oponent: „oponentul” – un al doilea 
cadru didactic sau un cursant special pregătit – intervine pe 
parcursul expunerii cu întrebări, aprecieri critice, sugerând 
auditoriului noi perspective în abordarea temei. În acest sens, 
este necesară o regizare prealabilă a desfășurării prelegerii. 

• Prelegerea în echipă: expunerea este realizată de o echipă de 
cadre didactice, fiecare analizând un anumit aspect al temei 
și completându-se reciproc. 

• Prelegerea-dezbatere: cadrul didactic expune ideile 
principale, apoi urmează o dezbatere în care cursanții 
analizează, exemplifică, aplică aceste idei în conformitate cu 
experiența personală. 

Prelegerea constă în 
transmiterea unui volum mare 
de informații, selectate și 
organizate pe baza unui plan de 
idei. Pe parcursul prelegerii, 
profesorul recurge la 
argumentări, definiții, 
comparații, exemple, concluzii în 
vederea prezentării accesibile și 
convingătoare a temei propuse. 



Exemple de 
metode 

 După funcția didactică vizată cu prioritate, se desprind următoarele 
forme principale ale conversației: 

 - conversația de verificare (catihetică), în care întrebările sunt de tip 
reproductiv, vizând cunoștințe predate și învățate și solicitând cu 
prioritate memoria; 

 - conversația euristică, în care întrebările sunt de tip productiv, 
solicitând cu prioritate gândirea în prelucrarea și sistematizarea 
datelor cunoscute în vederea unor comparări, interpretări sau 
exprimări de opinii personale. Se ajunge astfel la cunoștințe noi, 
„descoperite” de elevi prin efort personal (etimologic: "evriskein", 
gr. = "a descoperi"). Se mai numește și conversație socratică; 
părintele ei fiind considerat filosoful grec Socrate. 

 - Conversația de consolidare, prin care se urmărește repetarea și 
sistematizarea cunoștințelor. 
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Conversația este o metodă 
care valorifică dialogul în 
vederea realizării 
obiectivelor procesului de 
învățământ. 



Exemple de 
metode  Considerată ca variantă a metodei conversației, metoda 

dezbaterilor presupune luarea în discuție, de către un grup de 

cursanți, a unei probleme, în condițiile în care: cursanții dispun de o 

pregătire în domeniu; există un climat favorabil schimbului de 

opinii; profesorul are rolul de moderator. 
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Metoda dezbaterilor 



Exemple de 
metode 

 Esența acestei metode constă în crearea, pe parcursul învățării, a unor 

situații-problemă și rezolvarea acestora de către elevi care, pornind de 

la cunoștințe anterior însușite, ajung la adevăruri noi. Noile cunoștințe 

nu mai sunt astfel „predate” elevilor gata elaborate ci sunt obținute 

prin efort propriu. 
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Problematizarea 



Exemple de 
metode 

 Specificul metodei constă în tendința de apropiere a învățării de 

viața reală pornindu-se de la premisa că, acolo unde există o 

oarecare similitudine între situația de învățare și situația de viață, 

învățarea devine mult mai eficientă. 

  Pentru aceasta, se ia drept punct de plecare o reprezentare a unei 

situații desprinse din realitate și problemele care decurg din ea.  
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Studiul de caz 



Exemple de 
metode  Mai curând decât profesorul, sursa învățării o reprezintă aceste 

probleme. Căci problema este aceea care creează o structură ce 

înglobează învățarea prin participare la analiză și discuție. 

 Studiul de caz se impune astfel ca una dintre cele mai active metode, de 

mare valoare euristică și aplicativă, în acest sens, ea poate fi utilizată: 

 fie ca suport al cunoașterii inductive 

 fie ca bază a unei cunoașterii deductive. 
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Studiul de caz 



Exemple de 
metode 

Metoda își structurează activitatea în mai multe etape, și anume : constituirea 

grupului de brainstorming, organizarea ședinței, desfășurarea ședinței, 

activitatea brainstorming.  

 

Grupul brainstorming nu se poate suprapune sau confunda cu nici o structură 

organizatorică instituționalizată într-o școală, cu toate că asaltul de idei ar trebui 

să constituie dominanta activității atât a consiliului de administrație, cât și a 

colectivelor de catedră, comisiilor metodice, consiliului pedagogic etc.  

. 
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Metoda brainstorming 

sau a asaltului de idei  



Fake News Vs. Real News 

http://guides.nyu.edu/fakenews 



Lista 
concentrată 

Încurajează studenții să facă o listă rapidă cu cele mai 
importante elemente ale unui concept pe care tocmai l-au 
învățat. 

Cum îmi pot limita căutarea? 

  

1)  ________________ 

2)  ________________ 

3)  ________________ 

4)  ________________ 

5)  ________________ 
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Grila de 
categorii 

  Ce? Cum? De ce? 

Titlu       

Rezumat       

Introducere       

Metode       

Rezultate       

Concluzii       

Referințe       

 

 

Exemplu: Bibliotecarul dă același articol dintr-o revistă 
tuturor să îl citească și apoi să îi facă rezumatul și să 
analizeze structura. 
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3-2-1 

Faceți o listă cu 3 lucruri pe care le-ați învățat astăzi 

 1. 

 2. 

 3. 

 

Faceți o lista cu 2 lucruri care încă nu sunt clare 

 1. 

 2. 

 

Faceți o lista cu 1 EPCI pe care il veți aplica primul 

 1. 
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Modelarea orei  Activitate de evaluare kinestezică 

 Exemplu: Demonstrație de logică Booleană 
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Activitate tip 
mozaic 

 Este o învățare activă, o activitate colaborativă.   

 Studenții lucrează in grupuri mici, fiecare grup 
analizând o resursă (EbscoHost, ScienceDirect, IEEE, 
Scopus etc.) și raportează clasei descoperirile lor.   
 

 Scopul este ca fiecare student sa aibă o filă de resurse 
de baze de date completa la finalul activității. 
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Grila de 
Conținut, 
Formă și 
funcție 

Ce ? Cum? De ce? 

Data? Limitare prin 
domeniul datei 

Am nevoie de 
cele mai recente 
articole 

Peer Reviewed? Limitare numai la 
articolele peer 
reviewed  

Eliminați alte 
articole la cererea 
instructorului 

Limba? Limitare numai la 
engleză 

Pot citi numai în 
engleză 
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Grilă 
Pro și Contra  

Sursa Avantaj Dezavantaj 

Google     

Google Scholar     

EbscoHost     

Science Direct     

Proquest     

Exemplu: Bibliotecarul dă studenților o propoziție cum ar fi 
“Bibliotecile viitorului nu vor mai avea cărți” sau 
“Studenților nu ar trebui să li se permită să utilizeze 
Wikipedia pentru temele lor.” Studenții vor scrie argumente 
pro si contra cât pot in 5 minute. 
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Gândiți – faceți 
perechi – 
împărtășiți 
 

  

 Exemplu: Bibliotecarul pune o întrebare. Studenții 
răspund la întrebare, mai întâi individual, apoi fac 
perechi si discuta soluțiile posibile, apoi in grupuri mici si 
in final împărtășesc întregii clase. 

 

 “Este acesta plagiat? De ce?” 
“În cadrul literaturii educaționale, care surse sunt oficiale 
și de ce? 
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Definirea 
matricii 
caracteristicilor 

Exemplu: Bibliotecarul identifică două sau mai multe 
concepte similare și face o listă cu caracteristicile definitorii 
ale fiecărui concept. Studenții completează apoi tabelul 
individual sau în grupuri mici. Comparând instrumentele 
de management al citărilor: 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristic
i 

Mendeley Zotero Ref 
Works 

EndNote 

Gratuit? 

Este permis 
exportul 

Salvează 
fișierele local 

Adnotează 
PDF-uri 
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Rezumatul de 
o propoziție 

Cine?  Cercetătorii 
Fac ce? Publică 
Ce sau cine? Descoperirile din cercetările lor 
Când? Când cercetarea este terminată 
Unde? In Jurnale științifice peer-reviewed din 

domeniul lor 
Cum După evaluarea peer reviewed a 

articolului lor 
De ce? Pentru a disemina informatia si 

comunicarea stiintifica ulterioara 
Propoziție: Cercetătorii publica descoperirile 

rezultate din cercetarea lor după ce 
aceasta este finalizata in jurnale 
științifice pentru a disemina informația și 
pentru comunicarea științifică 

Cum sunt publicate articolele științifice? 
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Harta 
conceptelor 

 Studenții sunt rugați să deseneze scheme logice sau 
grafice în care să arate conexiunile mentale pe care le 
fac între concepte 

 Exemplu: Sesiune de brainstorming 
Cine este afectat? Care regiune geografică? Perioada? 
Etc. 

 

 Creați rubrici pentru punctaj 

Școala de vară_Angela Repanovici_Tulcea_2017 51 



Evaluarea 

 

 Experiența utilizatorului  

 Studiu de utilizare 

 Evaluarea spatiilor de învățare 

 Chestionare de satisfacție etc. 

 

Când vorbim despre evaluarea învățării studenților 
putem reveni la definiția lui Angelo care spune că 
evaluarea este “un proces exteriorizat cu scopul 
înțelegerii și îmbunătățirii învățării studentului” 
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Evaluarea 
învățării 

 Evaluarea pentru învățare 

 Evaluarea ca învățare  si 

 Evaluarea ca învățare a predării 

 

Din: 
Oakleaf, M. (2009). The information literacy instruction assessment cycle 

Școala de vară_Angela Repanovici_Tulcea_2017 53 



Cultivarea unei 
culturi a  
Evaluării 
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Ce pot spune  
EPCI-urile 
despre 
învățare? 

Tehnicile de evaluarea clasei (EPCI) - Classroom Assessment 

EPCIhniques (CAT) în Cultura Informației 

 

http://libguides.pi.ac.ae/EPCIs 
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Abilități 

 

 Ce abilitați aduc ele la ora? 
 Câți studenți învață? 
 Care studenți învață? 
 Ce fac și simt studenții de succes? 
 Ce fac sau nu fac studenții care nu au atât de mult 

succes? 
 Cum afectează predarea dvs. învățatul acestora? 
 Pot studenții sa identifice si sa localizeze resursele, cum 

ar fi o baza de date specifică sau o carte din mulțime sau 
sa identifice utilizările corespunzătoare pentru diferite 
tipuri de informații?  

 Sunt confuzi in legătura cu anumite lucruri cum ar fi: 
crearea unei citări, găsirea unui articol potrivit, 
evaluarea resursei etc.? 
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Atitudini 

 

 Se simt studenții confortabil să contacteze un 
bibliotecar?  

 Simt importanța Culturii Informației într-o oarecare 
măsura? 

 Cât de încrezători sunt in legătură cu utilizarea 
lucrurilor pe care le-au învățat?  

 Ce preconcepții și idei greșite aduc ei la clasa? 
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Reacții 

 Consideră studenții că sesiunea a fost de ajutor?  

 Ce ar fi preferat ei să fie diferit?  

 Cum ar fi putut instructorul sa fie mai clar?  

 Exista ceva despre care studenții doresc să știe mai 
mult?  
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Transfer și 
aplicare 

Scrieți idei interesante, 
tehnici și strategii 

Scrieți posible aplicații 
pentru ceea ce predați 
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Clasamentul și 
potrivirea 
obiectivelor 

Ce doriți să 
învățați? 

Rang Este și obiectivul 
instructorului? 

      

      

      

Gândit pentru a clarifica obiectivele orei atât pentru 
studenți cât și pentru instructori. Poate dezvălui 
potrivirile și deconectările. 
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Înregistrări ale 
cercetării 

LABORATOR 2 Google Scholar 
https://www.surveymonkey.com/r/KWDWZ5L 
 
 
LABORATOR 2 Baze de date Proquest, Science Direct- 
anexat teoria 
https://www.surveymonkey.com/r/27PRB9L 
 
 
LABORATOR 3 Scrierea bibliografiei cu MO References - 
anexate cerințele și teoria 
https://www.surveymonkey.com/r/X82GT69 
 
 
LABORATOR 4 Acces deschis la informatie 
https://www.surveymonkey.com/r/WTFN6XJ 
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Înregistrări ale 
cercetării 

https://create.kahoot.it/#quiz/d172a286-a2ea-43f6-a3d4-4426217f777a 
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Discuție 

 Care este EPCI-ul favorit? 

 Care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat astăzi? 

 Care a fost cel mai confuz punct in aceasta sesiune? 
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Mulțumesc! 
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