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Proiectarea – premisă a reuşitei activităţii didactice 
 

Proiectarea activităţii didactice include un ansamblu de operaţii de elaborare şi organizare 
anticipativă a obiectivelor, conţinutului, strategiilor de predare-învăţare, a modalităţilor de 
evaluare a rezultatelor obţinute, precum şi a relaţiilor dintre acestea. 

În literatura de specialitate întâlnim o mare diversitate de moduri de abordare a proiectării 
didactice (adesea, exprimate în opinii contradictorii), cele mai frecvente sintagme fiind: 
„proiectarea pedagogică”, „proiectarea didactică”, „design al instruirii” (engl. instructional 
design), „design pedagogic”. Cei mai mulţi autori consideră proiectarea didactică drept 
demersul de anticipare a „paşilor” ce urmează a fi parcurşi în realizarea unei activităţi 
didactice eficiente: 

*  definirea obiectivelor formării, la unul sau mai multe niveluri; 
*  determinarea unităţilor de conţinut, a temelor de activitate capabile să provoace 

învăţarea în sensul dorit; 
*  selectarea metodelor şi mijloacelor de predare-învăţare; 
*  propunerea instrumentelor de evaluare a rezultatelor şcolare; 
* determinarea condiţiilor, resurselor prealabile ale unei activităţi eficiente. 
 
Obiect a numeroase investigaţii şi dezbateri în ultimele decenii, proiectarea educaţională a 

realizat un salt calitativ prin abordarea sistemică a procesului de învăţământ ce facilitează 
corelarea optimă a principalelor sale variabile: „de intrare”, procese de predare, învăţare şi 
evaluare şi variabilele „de ieşire”. 

În pedagogia contemporană se confruntă două moduri de abordare a demersului instructiv-
educativ:  

a. considerarea acestuia ca un act de „creaţie” inedit, nerepetabil al educatorului desfăşurat 
pe baza inspiraţiei sale şi a deciziilor adoptate momentan, minimalizându-se acţiunea de 
anticipare a procesului;  

b. abordarea activităţii didactice ca un ansamblu de acţiuni şi operaţii structurale ce 
urmează o anumită normativitate, printr-o acţiune de proiectare în toate aspectele procesului, 
conferindu-i rigoare maximă. 

Din această perspectivă, se prefigurează o dimensiune a paradoxului creativităţii 
pedagogice: „cu cât traseul este mai bine stabilit, cu atât intuiţia creatoare poate fi mai puternic 
valorificată. Numai într-un teritoriu în care liniile acţionale sunt trasate în mod clar, doar atunci 
momentele fericite, „întâmplătoare” se convertesc în soluţii spontane ce merită a fi fructificate. 
În fond, creativitatea didactică nu este decât capacitatea de a regrupa sisteme şi situaţii 
acţionale ştiute, în funcţie de un anumit câmp de posibilităţi; ea reprezintă racordarea şi 
contextualizarea nimerită a unui ansamblu procedural coerent, desenat înainte, în detaliu. 

Practica educaţională eficientă a confirmat importanţa şi necesitatea proiectării temeinice a 
demersului didactic, dar şi posibilitatea intervenţiei unor elemente, aspecte neprevăzute care 



solicită din partea educatorului „gândire şi acţiune în situaţie”, supleţe, flexibilitate, capacitate 
de adaptare; creativitatea sa trebuie să intervină însă într-un câmp de acţiuni precis delimitate. 
Rigoarea excesivă în elaborarea proiectării didactice este la fel de dăunătoare ca şi lipsa oricăror 
repere procedurale. 

Prin urmare, proiectarea pedagogică îndeplineşte mai multe funcţii: 
*  de anticipare a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, a 

instrumentelor de evaluare şi a relaţiilor ce se stabilesc între acestea; 
*  de orientare a întregii activităţi desfăşurate de profesor; 
*  de organizare şi dirijare a activităţilor de predare-învăţare, a sarcinilor de lucru, a 

modalităţilor de lucru cu elevii, a tipurilor de interacţiune didactică; 
*  de reglare-autoreglare a întregului proces de instruire; 
*  de decizie şi inovare a activităţii didactice. 

 
Proiectarea didactică are semnificaţia unei prognoze pe baza analizei diagnostice a 

condiţiilor prealabile ale activităţii didactice. S. Cristea distinge modelul tradiţional, didacticist 
al proiectării pedagogice şi cel modern, curricular şi sugerează o analiză comparativă, în 
funcţie de următoarele aspecte: 
 
 

Modelul didacticist Modelul curricular 
Este centrat: 

▪ pe conţinuturi, pe acţiuni specifice 
procesului de predare; 
▪ conţinuturile îşi subordonează obiectivele, 
metodologia şi evaluarea didactică într-o logică a 
„învăţământului informativ”; 

▪ pe obiective, propunând acţiuni didactice 
de predare - învăţare-evaluare; 
▪ obiectivele constituie punctul de plecare, 
fiind stabilite în spiritul unui învăţământ 
formativ; 

Relaţiile dintre elementele activităţii didactice sunt: 
▪ întâmplătoare, disparate, nediferenţiate şi  
nedefinite pedagogic; 

▪ interdependente, determinate de rolul 
central al obiectivelor pedagogice; 

Generează: 
▪ dezechilibre în formarea formatorilor 
(iniţială şi continuă; pregătirea de specialitate şi 
cea psihopedagogică) 

▪ echilibrul dintre pregătirea de 
specialitate a formatorilor şi cea 
psihopedagogică. 

 
2. Etapele proiectării pedagogice 
 

R. M. Gagné şi L. J. Briggs (1977) consideră că „cea mai bună metodă în proiectarea 
instruirii este aceea de a lua ca punct de plecare rezultatele pe care ne aşteptăm să le obţinem”. 
Cum pot fi realizate aceste rezultate aşteptate ale instruirii ? Pentru a răspunde la întrebare, 
trebuie parcurse următoarele etape: 

– precizarea cu claritate a rezultatelor aşteptate (obiective instrucţionale urmărite); 



– stabilirea conţinuturilor şi a capacităţilor de învăţare necesare realizării obiectivelor 
urmărite; 

– elaborarea strategiilor instrucţionale (combinarea optimă a metodelor şi mijloacelor, 
activităţilor de învăţare, de realizare a obiectivelor urmărite; 

– alegerea procedeelor de verificare a nivelului de realizare a obiectivelor, comparând 
rezultatele aşteptate cu cele obţinute. 

 
După I. Negruţ (1983), principalele „etape ale proiectării corecte a activităţii didactice”, 

sau „componentele de bază ale tehnologiei educaţionale” pot fi astfel rezumate: 
1. Ce voi face ? --------------------------1. Trebuie să precizez obiectivele educaţionale urmărite. 
2. Cu ce voi face ? ----------------------2. Trebuie să analizez resursele educaţionale disponibile 
3. Cum voi face ? ------------------------3. Trebuie să elaborez strategiile didactice potrivite. 
4. Cum voi şti dacă ceea ce am făcut este bine făcut ?---------4. Trebuie să evaluez eficienţa 
activităţii desfăşurate. 
 

Analiza conţinutului proiectării didactice evidenţiază mai multe grupe de procese şi 
operaţii ce alcătuiesc un fel de „algoritm”.  

A. Precizarea obiectivelor educaţionale  
Într-un demers didactic riguros, toate celelalte componente (conţinuturi, forme de 

organizare, metode şi mijloace de învăţământ etc.), sunt stabilite în funcţie de finalităţile vizate 
şi în strânsă legătură cu acestea. 

B. Cunoaşterea resurselor şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului didactic reprezintă 
o altă etapă importantă în proiectarea activităţii instructiv-educative. Ea presupune cunoaşterea 
condiţiilor în care se va desfăşura această activitate şi în primul rând condiţiile didactico-
materiale, timpul de instruire – avut la dispoziţie, nivelul de pregătire al elevilor, potenţialul 
lor de dezvoltare. Pentru cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, la începutul unui 
program de instruire, psihopedagogii recomandă aplicarea în cadrul „evaluării iniţiale” a unor 
probe de „inventariere”, de diagnosticare a nivelului de pregătire al elevilor în acel moment, al 
gradului de stăpânire al cunoştinţelor şi abilităţilor necesare asimilării conţinutului etapei ce 
urmează. Rezultatele obţinute la aceste probe furnizează sugestii educatorului privind 
oportunitatea adoptării unor măsuri de recuperare în sprijinul unor elevi, pentru integrarea lor 
în noul program precum şi precizarea coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare: ritm de 
parcurgere a materiei, metodele şi mijloacele de învăţământ folosite, gradul de aprofundare. 

C. Organizarea şi pregătirea conţinutului procesului instructiv - educativ cuprinde: 
sistematizarea conţinutului prin delimitarea şi ordonarea unităţilor didactice (capitole, 
subcapitole, teme) sau alte moduri de structurare potrivit specificului fiecărei discipline; 
identificarea, pentru fiecare unitate de instruire, a elementelor esenţiale; organizarea conţinutului 
pe sisteme de lecţii şi lecţii; accesibilitatea conţinutului privind ritmul de parcurgere, capacităţile 
elevilor şi posibilităţile de aprofundare a acestora; ordonarea logică a conţinutului, ierarhizarea 
noţiunilor pentru stabilirea ordinii secvenţelor de instruire-învăţare. 

D. Stabilirea activităţilor de predare-învăţare centrate nu pe ce are de făcut propunătorul, 
ci pe activitatea de învăţare a elevilor; presupune analiza modalităţilor de lucru posibile, a 
alternativelor şi adoptarea celei considerate optime în fiecare situaţie dată. În acest sens, 
procesele de predare-învăţare trebuie să fie adecvate obiectivelor şi conţinuturilor, ele 
presupunând: 

*  precizarea tipurilor de învăţare ce urmează a fi realizate, astfel încât acestea să 
ofere prilejul de manifestare şi exersare a comportamentelor vizate de obiective şi adecvate 



elementelor de conţinut; 
*  modalităţile de lucru cu elevii, tipurile de interacţiune didactică: a) expozitiv; b) 

dialogat; c) bazat pe activitatea personală a elevilor; d) activităţi interactive; 
*  alegerea metodelor, a procedeelor şi mijloacelor în funcţie de modalităţile de lucru şi 

tipurile de interacţiune. De exemplu, pentru o interacţiune dialogată vor fi folosite 
următoarele metode: conversaţia, dezbaterea, problematizarea; pentru tipul de interacţiune bazat 
pe activitatea personală a elevilor se vor folosi ca metode: observaţia, exerciţiul, munca cu 
cartea, experimentul, lucrările practice etc 

*  alegerea exerciţiilor, temelor şi lucrărilor practice pentru activitatea elevilor, 
independentă şi dirijată. 
 
 
 


