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               Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de 
învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi în domeniul informaticii prin sarcini de lucru 
extensive, care promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate 
şi performanţe. Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale 
curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi 
competenţe specifice), capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa 
reală. Unităţile de învăţare care utilizează metoda proiectului includ strategii de instruire 
variate, menite să îi implice pe elevi indiferent de stilul lor de învăţare. Disciplinele 
informatice, prin esenţa lor, conduc spre dezvoltarea de proiecte, ca o finalitate a procesului 
de predare-învăţare. Tehnologia este utilizată tot pentru a sprijini învăţarea şi documentarea în 
realizarea produsului finit. Pe întreg parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse diferite 
metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare. 

             Proiectul are obiective operaţionale clare, care sunt în conformitate cu standardele de 
performanţă (obiectivele de referinţă şi competenţele specifice) şi se concentrează pe ceea ce 
trebuie să ştie elevii ca rezultat al activităţilor de învăţare. Concentrându-se pe obiective, 
profesorul defineşte în planul de evaluare modalităţile corespunzătoare prin care elevii 
demonstrează ceea ce au învăţat şi organizează activităţile de învăţare şi procesul de instruire. 
Activităţile proiectului au drept rezultat produsele elevilor şi performanţe legate de sarcini 
realizate de aceştia, precum prezentările convingătoare, care demonstrează că au înţeles 
obiectivele operaţionale şi standardele de performanţă. 

               Introducerea unei unităţi de învăţare bazate pe un proiect se realizează prin 
intermediul unor întrebări care exprimă idei importante şi durabile, cu un caracter 
transdisciplinar. Elevii sunt provocaţi să cerceteze mai în profunzime subiectul cu ajutorul 
întrebărilor de conţinut, care se concentrează pe obiectivele operaţionale şi pe standarde de 
performanţă. Există trei tipuri de întrebări cheie ale curriculumului: esenţiale, specifice 
unităţii de învăţare şi specifice conţinuturilor. Întrebările esenţiale au un caracter general şi 
sunt întrebări deschise care abordează idei importante şi concepte durabile pe care oamenii se 
străduiesc să le înţeleagă. Acestea depăşesc de multe ori graniţa unei singure discipline şi îi 
ajută pe elevi să vadă legătura dintre subiecte. Întrebările unităţii sunt direct legate de proiect 
şi sprijină investigaţiile cu privire la întrebarea esenţială. Acestea ajută la demonstrarea 
înţelegerii de către elevi a conceptelor de bază ale proiectului. Întrebările de conţinut au mai 
mult un caracter factual şi sunt conforme standardelor de performanţă. Proiectele au relevanţă 
pentru viaţa elevilor şi pot implica reprezentanţi ai comunităţii sau experţi din exterior, care 
asigură un context pentru învăţare. 

             Cu ajutorul tehnologiei, elevii au un control mai mare asupra produselor finale, 
precum şi posibilitatea de a personaliza aceste produse. Elevii pot depăşi limitele sălii de clasă 
colaborând cu alţi elevi aflaţi la distanţă prin intermediul email-ului sau al propriilor site-uri 
sau prezentându-şi rezultatele învăţării cu ajutorul instrumentelor multimedia. Activităţile 
proiectului sprijină dezvoltarea atât a capacităţilor cognitive, cât şi a celor metacognitive, 
precum colaborarea, auto-monitorizarea, analiza datelor sau evaluarea informaţiilor. Pe 



parcursul proiectului, întrebările cheie ale curriculumului îi provoacă pe elevi să gândească şi 
să facă legătura cu concepte care contează în lumea reală. 

Organizarea activităţilor de realizare a proiectelor presupune din partea profesorului 
următoarele activităţi: 

°         Stabilirea titlului: profesorul poate să decidă tema proiectului sau poate să permită 
elevilor să o facă 

°         Stabilirea grupelor de lucru: se va face de către profesor după consultarea prealabilă a 
elevilor 

°         Stabilirea timpului de lucru: profesorul trebuie să proiecteze atât timpul alocat elevilor 
pentru realizarea proiectului cât şi timpul pentru prezentarea şi evaluarea proiectelor 

°         Stabilirea obiectivelor şi a competenţelor vizate 

°         Ghidarea activităţii: presupune îndrumarea elevilor cu privire la rolul şi sarcinile de 
lucru ale fiecăruia, indicaţii la părţile pe care elevii nu ştiu să le dezvolte, indicarea de 
bibliografie suplimentară 

°         Evaluarea: profesorul decide criteriile după care vor fi evaluaţi elevii 

Avantajele învăţării prin metoda proiectului sunt: 

°         Încurajarea spiritului investigativ şi a gândirii de nivel superior (Thomas, 1998)• O 
participare mai bună, sporirea încrederii în sine şi ameliorarea atitudinii cu privire la învăţare 
(Thomas, 2000)• Achiziţiile în domeniile cunoaşterii sunt egale sau mai bune decât cele 
generate de alte metode, iar elevii implicaţi în proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare 
în ceea ce priveşte propriul studiu decât pe parcursul activităţilor didactice tradiţionale 
(Boaler, 1999; SRI, 2000)• Oportunităţi de formare a unor competenţe complexe, cum ar fi 
capacităţi de gândire de nivel superior, rezolvare de probleme, abilităţi de colaborare şi 
competenţe de comunicare (SRI) 

°         Accesul la o gamă mai largă de oportunităţi de învăţare în clasă, constituind o strategie 
de implicare a elevilor care provin din diverse medii culturale (Railsback, 2002) 
Învăţarea prin metoda proiectului este un model de instruire care implică elevii în investigarea 
unor probleme captivante. Proiectele care oferă mai multe oportunităţi de învăţare pot fi 
semnificativ diferite în ceea ce priveşte aria tematică sau scopul şi pot fi aplicate la clase 
diferite şi la mai multe niveluri de studiu. Proiectele angajează elevii în roluri active, cum ar 
fi: luarea deciziei, investigare; documentare.  

o În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă competenţe pentru lumea reală, 
corespunzătoare secolului XXI –  multe din acestea fiind solicitate de angajatorii din 
zilele noastre – cum ar fi capacitatea de a: colabora; lua decizii; avea iniţiativă; rezolva 
probleme complexe; comunică eficient. 


