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 La nivelul învăţământului românesc au aparut idei şi practici care au încurajat schimbarea 
abordarii de la curriculum centrat pe disciplină la un curriculum centrat pe elev. Situarea elevului 
în centrul organizării procesului de predare – învăţare a constituit o schimbare fundamentală care 
a atras după sine necesitatea găsirii acelor soluţii didactice care să stimuleze performanţa 
copilului, cel puţin la nivelul descris de potenţialul său.   
 Deci ce este un proiect? Un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin 
care se urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în 
conţinuturi noi, aplicabile în practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la 
propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică . 
 Un proiect este o extindere, o investigare a unui subiect din sfera idealului sau practicului 
către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie. Proiectul îi implică pe elevi în 
conducerea investigaţiei fenomenelor şi evenimentelor din mediul apropiat despre care doreşte să 
înveţe mai mult. Respectând ruta individuală a învăţării şi ritmul propriu fiecărui copil, proiectul 
poate fi dus la bun sfârşit de către un grup de elevi, de către întreaga clasă sau, ocazional, de 
către un singur elev. 
 Reforma educaţională, prin implementarea metodei proiectului, permite dobândirea de 
către elev a unor deprinderi şi abilităţi prin care, ulterior, se poate realiza înţelegerea şi 
producerea unor raţionamente autentice, devenind astfel participanţi activi în viaţa comunităţii. 
Se face astfel trecerea de la modelele tradiţionale, care limitează uneori realizarea cunoaşterii, la 
cunoaşterea în cadrul unei cercetări practice care le oferă copiilor posibilitatea de a explora 
domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta competenţe precum 
creativitatea, spiritul de initiaţivă, capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă.  
 Metoda proiectelor face parte din categoria strategiilor alternative (moderne).  
 Învăţarea prin proiect se caracterizează prin următoarele  aspecte: 
- elevii şi cadrele didactice îşi fixează prin negociere obiectivele; 
- aspectele  teoretice  şi  cele  practice  se  completează  reciproc; 
- conţinuturile învăţării sunt rezultatul unui efort personal de investigaţie; 
- obiectivele educaţionale se ating în cadrul unui proces complex şi de durată; 
- rezultatele activităţii sunt palpabile (proiectul se finalizează printr-un  produs). 
  Poate  fi  folosit  în  diferite  contexte  şi  urmărind  obiective  variate: 
- efectuarea  de  investigaţii  în  mediul  înconjurător; 
- proiectarea  şi  confecţionarea  unor  aparate, instalaţii, machete  etc.; 
- elaborarea  şi  prezentarea  unor  referate; 
- implicarea  elevilor  în  realizarea  unor  proiecte  de  interes  local. 
           Proiectul  se  distinge  ca  o  metodă  globală  şi  cu  caracter  de  interdisciplinaritate. 
Metoda  îmbină  cercetarea  cu  acţiunea, antrenează  elevii  la  rezolvarea  unor  probleme  
practice, acumulând  un  plus  de  informaţie  şi  stimulându-i  în  autoevaluare. 
 Realizarea  unui  proiect  implică  trei  faze. Fiecare  cuprinde  etape  specifice. 
 Faza  I : 



a) Alegerea  subiectului  şi  planificarea  demersului  didactic  necesar  realizării proiectului 
 În  acest  moment se  stabilesc  obiectivele, se  analizează  resursele  materiale, umane şi  
de  timp  disponibile, se  aleg  conţinuturile  şi  strategiile  didactice. 
Exemple  de  teme: Familia mea;Toamna;Animale sălbatice din ţara noastră;etc                         
b) Stabilirea  direcţiilor  de dezvoltare 
 Harta  cuprinde  aspecte  principale  ale  conţinuturilor  ce  vor  fi  abordate  în  cadrul  
proiectelor. Această  hartă  conceptuală  se  poate  realiza  pe  baza  unui  brainstorming  
împreună  cu  copiii. Fiecare  enunţ (tema, subtemele) poate  fi  scris  cu  o  culoare  şi  ilustrat  
cu  ajutorul  unor  imagini  sau  a  unui  desen. Harta  poate  rămâne  deschisă  adăugirilor  şi  
modificărilor  pe  tot  parcursul  derulării  proiectului.  
 Se  concepe  un  inventar  de  probleme, care  cuprinde  întrebări  la  care  se  vor  căuta  
răspunsuri  prin  investigaţia  care  se  va  face. 
 De-a  lungul  primei  faze  a  proiectului , copiii  valorifică  experienţa  lor trecută  
referitoare  la  subiectul  care  urmează  a  fi  investigat. 
 Harta  şi  inventarul  de  probleme pot  fi  însoţite  şi  de  postere  pentru  părinţi, în  care    
sunt  informaţi  cu  privire  la  intenţia  copiilor  de  a  studia  împreună  un  anumit  subiect. Vor 
avea loc şi discuţii cu persoane implicate: specialişti, alte cadre  didactice, părinţi, elevi  . 
c) Crearea  centrului  tematic  şi  procurarea  materialelor  pentru  proiect 
 Centrul  tematic  este  locul  unde  se  expun  materiale  legate  de  tema  proiectului. 
Acest centru e creat de învăţător împreună cu copiii. Pentru  diverşi colaboratori din comunitate  
sau  parteneri  educaţionali  care  au  posibilitatea  de  a  sprijini  proiectul  prin  furnizarea  de  
materiale  specifice, se  vor  putea  concepe  scrisori  de  intenţie  prin  care  să-şi  facă  
cunoscute  dorinţele. 
 Anumite materiale pot fi confecţionate chiar de către copii, în  unele  etape premergătoare 
derulării proiectului sau chiar în timpul derulării  acestuia. 
 Faza  a II-a  a  proiectului  presupune  activitatea  de  documentare  şi  investigare  
precum  şi  stabilirea  de  roluri  şi  responsabilităţi  pentru  fiecare  grupă  şi  pentru  fiecare  
elev  din  grupă. 
 Activitatea de documentare şi investigare reprezintă inima  proiectului. Ea  constă  într-o  
investigaţie  directă  care  include  drumeţii, excursii, vizite la  muzee, cetăţi, mănăstiri etc. 
pentru  a  investiga  locurile, obiectele  sau  evenimentele. Elevii  observă  atent şi  înregistrează  
datele, explorează, formulează  predicţii, discută  despre  noile  date  descoperite, sintetizează 
rezultatele demersurilor lor. Ei  desenează  în  urma  observaţiei, confecţionează  obiecte, 
construiesc  machete. 
 Spaţiul  clasei  trebuie  împărţit  în ateliere  în care se  lucrează  cu  grupe  mici  de  elevi. 
 Faza  a III-a: 
a) Adăugarea de detalii şi atribuirea unor funcţionalităţi produsului  finit 

În final, copiii adaugă detalii proiectului iniţial şi găsesc funcţionalităţi produsului finit. 
Acestea  pot crea copiilor o motivaţie mai puternică şi îi  implică  afectiv.  Exemple: 

- o machetă  ce poate fi folosită ca suport material pentru o activitate la o  clasă paralelă; 
- jucăriile confecţionate pot fi oferite de ziua de naştere a unui coleg; 
- obiectele realizate pot fi expuse şi vândute în cadrul unei expoziţii cu vânzare, iar elevii vor 
hotărî singuri ce vor achiziţiona cu banii obţinuţi; 
- tablouri, icoane, măşti  cu  care  pot  orna  pereţii  clasei  sau  holurile  şcolii; 
- o dramatizare poate constitui un număr artistic prezentat colegilor sau  părinţilor. 
b) Evaluarea 



 Această etapă include pregătirea şi prezentarea rapoartelor cu rezultatele investigaţiei sub 
forma unor descrieri a ceea ce au descoperit, a unor discuţii. 
 În evaluarea activităţii copiilor se va urmări modul în care au fost  valorificate de către 
aceştia, în cadrul proiectului, conexiunile şi perspectivele interdisciplinare, care sunt 
competenţele dobândite de ei şi  capacitatea acestora de a realiza transferul în alte domenii şi în 
alte situaţii, precum şi capacitatea lor de a fructifica valenţe ale proiectului, în vederea  iniţierii 
altuia nou. 
 În ceea ce priveşte evaluarea proiectului, aceasta se poate realiza în diferite maniere: 
- sub forma unui album de fotografii făcute în timpul derulării  proiectului; 
- sub  forma  unui  dosar  tematic; 
- prin prezentarea unui film video cu momente din desfăşurarea proiectului; 
- printr-un spectacol literar-muzical prezentat părinţilor sau colegilor de la  alte clase; 
- sub forma unei cărţi sau reviste în care copiii şi-au adunat lucrările proprii  şi impresiile în urma 
desfăşurării activităţii; 
- prin prezentarea unor raportări grafice; 
- prin realizarea unor monografii cu informaţii pe care ei le-au aflat în  timpul proiectului; 
 Activitatea  în  proiect  are  valenţe  formativ-educative: 
- elevii devin responsabili în alegerea şi realizarea temei; 
- ei îşi formează deprinderi de muncă intelectuală specifice activităţii  ştiinţifice (a investiga, a 
experimenta, a se documenta, a elabora, a  comunica rezultatele proiectului etc.); 
- elevii învaţă să colaboreze; 
- permite un demers individualizat(ţine de mediul de origine al elevilor,de centrele de interes). 
 Evaluarea muncii depuse oferă cadrului didactic prilejul să constate că proiectul nu este  
un  subiect separat, ci o parte complementară, care  aduce  un  plus  informativ  şi  formativ  în  
activitatea  de  educare  a  copilului. 
 Cadrele didactice care doresc să folosească metoda proiectului la clasă sunt nevoite să 
adopte noi strategii de instruire pentru a avea rezultate.Majoritatea cadrelor didactice nu sunt 
pregătite să-şi asume rolul de ghid sau facilitator şi să predea în acest mod. Pe măsură ce cadrele 
didactice şi elevii lucrează împreună la proiecte şi integrează tehnologiile, rolurile lor se 
modifică, iar spaţiul educaţional îşi redistribuie actorii. 
 Unii învăţători pot considera haosul „organizat” al proiectelor drept descurajator. O clasă 
care învaţă prin proiecte este o clasă centrată pe elev, în care colaborarea, conversaţia şi mişcarea 
sunt absolut necesare. Trebuie creat mediul în care elevii nu au reţineri să-şi împărtăşească 
opiniile şi ideile, ei fiind încurajaţi să gândească în mod autonom şi la un nivel superior. 
 O unitate de învăţare bazată pe un proiect, se concentrează pe ideile importante, care au o 
valoare durabilă, dincolo de sala de clasă, elevii devenind în mod activ implicaţi şi autonomi în 
luarea deciziilor şi orientarea propriilor acţiuni: ei gândesc şi produc la un nivel complex. Elevii 
trebuie să primească o direcţie foarte clară, prin care sunt definite aşteptările, responsibilităţile, 
procesele şi calendarul activităţilor. În mod esenţial, ceea ce necesită mai mult timp de pregătire, 
are drept răsplată rezultatele învăţării. 
 Cea mai importantă componentă a feedback-ului dintre elevi şi învăţători o reprezintă 
modelarea prealabilă. Este absolut necesar ca învăţătorul să prezinte un model şi să le arate 
elevilor cum să ofere feedback într-un mod constructiv. Omiterea aceastei etape ar putea să ducă 
la un eşec total. Fiind pe cont propriu în situaţia de a oferi feedback, mulţi elevi vor folosi timpul 
pentru a vorbi, a critica munca altor elevi sau pot pur şi simplu să nu facă nimic. Elevii trebuie să 
răspundă pentru comentariile şi sugestiile pe care le fac şi pentru feedback-ul dat, trebuind să ştie 
de la început cum să facă acest lucru în mod eficient. 
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