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Elaborarea unui număr de 8 discipline opŃionale
pentru aria curriculară „Tehnologii” răspunde cerinŃelor
reformei din învăŃământul românesc, reformă care vizează
pregătirea elevilor pentru viaŃă, dezvoltarea unor atitudini şi
comportamente de asumare a independenŃei şi răspunderii.
Autoarea dispune de o mare experienŃă la catedră, este
o fină şi profundă cunoscătoare a învăŃământului din mediul
rural, posedă o îndelungată şi bogată documentare cât şi
contribuŃii originale, capacitatea de a sintetiza permiŃându-i
să realizeze un material condensat, bine structurat,
fundamentat ştiinŃific, adaptat cerinŃelor unui învăŃământ
modern.
OpŃionalele prezentate urmăresc formarea spiritului
practic – aplicativ în paralel cu dezvoltarea creativităŃii şi a
simŃului estetic, valorizând în acelaşi timp arta tradiŃională.
Materialele prezentate Ńin cont de resursele materiale
şi umane ale şcolii din mediul rural cât şi de interesele
elevilor, necesităŃile comunităŃii locale, situaŃiile specifice.
Prin conŃinut, forma de prezentare şi problematica
abordată, lucrarea se adresează unei categorii largi de
cititori: elevi, cadre didactice, constituind totodată un
imbold pentru autoare, în vederea conceperii şi lansării în
viitor şi a altor lucrări de mare actualitate.
Ing. IVENIłA RUJOIU
profesor grad didactic I
metodist ISJ Iaşi
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Capitolul 1
Rolul disciplinelor opŃionale în cadrul
CDS
1.1. ConŃinutul CDS
Curriculum la decizia şcolii (CDS) reprezintă ansamblul
proceselor educative şi al experienŃelor de învăŃare pe care fiecare
şcoală le propune în mod direct elevilor săi în cadrul ofertei
curriculare proprii. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul
pentru susŃinerea unor performanŃe diferenŃiate şi a unor nevoi şi
interese specifice de învăŃare a elevilor. La nivelul planurilor de
învăŃământ, CDS reprezintă numărul de ore alocate şcolii pentru
construirea propriului proiect curricular.
Prin dreptul de a lua decizii conferit unităŃii şcolare, CDS
este emblema puterii reale a acesteia, care dă posibilitatea definirii
unor trasee particulare de învăŃare ale elevilor şi presupune starea
de normalitate prin acceptarea diferenŃei. CDS – ca – putere – a şcolii permite crearea unui etos propriu care conferă diferenŃa în
cadrul genului proxim „şcoala românească la începutul mileniului
III”.
Libertatea de decizie la nivelul şcolii este consonantă cu
democratizarea societăŃii şi reprezintă o şansă de adecvare la un
sistem deschis, cu opŃiuni multiple.
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1.2. Tipuri de CDS în învăŃământul
obligatoriu
• Curriculum aprofundat reprezintă acea formă a CDS
care urmăreşte aprofundarea obiectivelor de referinŃă ale
Curriculumului – nucleu prin diversificarea activităŃilor de
învăŃare în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei
discipline; aprofundarea se aplică numai în cazuri de recuperare
pentru acei elevi care nu reuşesc să atingă nivelul minimal al
obiectivelor prevăzute de programă în anii anteriori. Notarea
elevilor se face în aceeaşi rubrică din catalog cu disciplina sursă.
• Curriculum extins reprezintă acea formă a CDS care
urmăreşte extinderea obiectivelor şi a conŃinuturilor din
Curriculum – nucleu prin noi obiective de referinŃă şi unităŃi de
conŃinut, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei
discipline; aceasta presupune parcurgerea programei în întregime,
inclusiv elementele (obiective de referinŃă, conŃinuturi) marcate cu
asterisc. Notarea elevilor se face în aceeaşi rubrică din catalog cu
disciplina sursă.
• Curriculum elaborat în şcoală (opŃionalele) reprezintă
acele tipuri de activităŃi opŃionale pe care şcoala le propune sau le
alege dintr-o listă elaborată la nivel central, în strânsă legătură cu
resursele materiale şi umane, interesele elevilor, necesităŃile
comunităŃii locale sau situaŃiile specifice. În schema orară a
fiecărui elev din învăŃământul obligatoriu trebuie să existe
minimum o oră de opŃional. Notarea elevilor se face în rubrică
nouă în catalog.
1. OpŃionalul la nivelul disciplinei constă fie din
activităŃi, module, proiecte care nu sunt incluse în
programa şcolară avansată de autoritatea centrală, fie
dintr-o disciplină care nu este prevăzută ca atare în
planul-cadru sau nu apare la o anumită clasă/ciclu
curricular. Noutatea, definită faŃă de programa
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disciplinei de trunchi comun, este concretizată prin noi
obiective de referinŃă şi noi conŃinuturi.
2. OpŃionalul la nivelul ariei curriculare presupune
alegerea unei teme care implică cel puŃin două discipline
dintr-o arie. În acest caz, pornind de la obiectivelecadru ale disciplinelor, vor fi formulate obiective de
referinŃă din perspectiva temei pentru care s-a optat.
3. OpŃionalul la nivelul mai multor arii curriculare
implică cel puŃin două discipline aparŃinând unor arii
curriculare diferite. Ca şi în cazul opŃionalului integrat la
nivel de arie, informaŃiile cu care elevii vor opera au un
caracter complex şi, ca atare, permit dobândirea de
achiziŃii cognitive de ordin înalt (de tipul generalizării,
transferului).

Fig. 1.1. Tipuri de CDS în învăŃământul obligatoriu

În cazul opŃionalelor integrate, fie la nivelul unei arii
curriculare, fie la nivelul mai multor arii curriculare (opŃional
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cross – curricular), noutatea, definită faŃă de programele
disciplinelor de trunchi comun implicate în integrare, este
concretizată prin noi obiective de referinŃă-complexe şi noi
conŃinuturi-complexe.

1.3. Elaborarea programei de opŃional
Pentru elaborarea programei de opŃional reglementările în
vigoare propun o schemă de proiectare (fig. 1.2.) care este în
acord cu modelul programelor de trunchi comun [16] (tabelul
1.I):
Tabelul 1.I Elaborarea programei de opŃional
• Argument
• Obiective de referinŃă
• ActivităŃi de învăŃare
1
2
3
…
• Lista de conŃinuturi
• ModalităŃi de evaluare
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Fig. 1.2. Schema de proiectare a programei de opŃional în acord cu
modelul programelor de trunchi comun

Pentru Argument se va redacta ½ -1 pagină care
motivează cursul propus: nevoi ale elevilor, ale comunităŃii locale,
formarea unor competenŃe de transfer etc.
Obiectivele de referinŃă vor fi formulate după modelul
celor din programa naŃională (al materiilor de trunchi comun), dar
nu vor fi reluări ale acestora. Acestea trebuie să aducă elemente
noi din punctul de vedere al formării şi dezvoltării unor capacităŃi
ale gândirii.
Pentru un opŃional de o oră pe săptămână se vor defini şi
urmări 5-6 obiective de referinŃă – pe care elevii urmează să le
atingă până la sfârşitul anului.
Lista de conŃinuturi cuprinde informaŃiile pe care
opŃionalul le propune ca bază de operare pentru formarea
capacităŃilor vizate de obiective. Sunt trecute în listă acele
informaŃii care vor fi introduse, combinate şi recombinate între
ele şi cu altele învăŃate anterior, acele informaŃii care vor fi
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vehiculate în cadrul opŃionalului. Acestea nu vor fi considerate ca
un scop în sine, ci ca un mijloc pentru formarea intelectuală.
Ca modalităŃi de evaluare, vor fi menŃionate tipurile de
probe care se potrivesc opŃionalului propus (de ex. probe scrise,
orale, practice, referat, proiect etc.). Nu vor fi incluse probele ca
atare.
În cazul în care opŃionalul este prevăzut pentru un nivel de
şcolaritate sau un ciclu curricular, este necesar să fie definite şi
obiective cadru din care se deduc obiectivele de referinŃă pentru
fiecare an de studiu. Deci dacă oferta cuprinde un opŃional pentru
mai mulŃi ani de studiu, se redactează câte o programă pentru
fiecare an, având grijă să apară explicit progresia obiectivelor de la
un an la altul.
Este recomandabil ca programa de opŃional să conŃină şi o
bibliografie.
Metodologia elaborată de CNC prevede şi o serie de
recomandări [16]:
Obiectivele de referinŃă să fie:
− măsurabile, specifice
− în număr corespunzător
− corelate cu tema opŃionalului
− adecvate nivelului de cunoştinŃe ale elevului
− unice
− altele decât cele din programa de trunchi comun.
− să derive din obiectivele cadru, dacă acestea sunt
formulate
− să corespundă anumitor conŃinuturi
ConŃinuturile să fie:
− corelate cu obiectivele de referinŃă
− altele decât cele din programa de trunchi comun
− organizate articulat, sistematic
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− entităŃi esenŃiale, fără contradicŃii
− posibil de învăŃat, adaptate la experienŃa elevului
− adecvate intereselor, nevoilor prezente şi viitoare ale
elevului
− posibil de parcurs în numărul dat de ore
− să se cumuleze şi să permită progresul.
ActivităŃile de învăŃare:
− să ducă la dezvoltarea capacităŃilor/competenŃelor
propuse
− să permită activitatea nemijlocită a elevului
− să permită învăŃarea prin cooperare
− să facă referiri la utilizarea resurselor etc.
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