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PRELIMINARII
Curriculumul pentru formarea continuă a profesorilor la disciplina biologia
reprezintă documentul normativ care orientează şi monitorizează condiţiile
perfecţionării activităţii cadrelor didactice exprimate în conţinuturi şi competenţe
profesionale.
Acest curriculum este adresat profesorilor de biologie şi este elaborat din
perspectiva trecerii de la un curriculum centrat pe obiective la cel centrat pe
competenţe.
În ultimul deceniu, evoluţiile sociale, rapide şi imprevizibile au impus o
reconsiderare a rolului şi funcţiilor profesorului. Astfel formarea continuă devine
permanent o necesitate pentru a putea face faţă fluxului de informaţii, pentru a
valorifica continuu noi strategii şi tehnici de acţiune în formarea personalităţii
elevului.
Aplicarea curriculumului axat pe competenţe contribuie la formarea
personalităţii elevului şi va fi eficient în cazul când procesul educaţional va fi centrat
pe elev şi rezultatele finale bine stabilite.
Scopul curriculumului pentru formarea continuă a profesorilor la disciplina
biologia constă în dezvoltarea competenţelor profesionale la didactica disciplinei
biologiei din perspectiva formării competenţelor şcolare şi promovarea valorilor
educaţionale în formarea personalităţii elevului.
I. REPERE CONCEPTUALE

Curriculumul pentru formarea continuă a profesorilor de biologie are menirea
de a le dezvolta competenţele profesionale în scopul asigurării unui învăţământ
preuniversitar de calitate. Profesorii competenţi contribuie la eficacitatea şcolii prin
implicarea în activităţi de cooperare cu alţi profesionişti în politici educaţionale,
dezvoltare curriculară şi dezvoltare personală.
Opţiunea strategică în politica educaţională a fost şi este aceea de calitate în
educaţie. Şcolii i se cere să facă faţă atât provocărilor prezentului, cât şi aşteptărilor
viitorului, să dea răspunsuri adecvate situaţiilor complexe, să reflecteze în interior
ceea ce se întâmplă în societate. Profesorul ca agent al schimbării trebuie să cumuleze
condiţiile de competenţă.
Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi
combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a
realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în
standardul ocupaţional.
Astfel, prezentul curriculum pune accent pe dezvoltarea a 5 competenţe
profesionale a cadrului didactic şi anume:
· Competenţa epistemologică
· Competenţa de comunicare
· Competenţa managerială
· Competenţa de investigare
· Competenţa metacognitivă.
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Competenţa epistemologică este structurată pe trei componente: componenta de
specialitate, componenta psihopedagogică şi componenta culturală.
Competenţa managerială vizează luarea de decizii adecvate, în scopul realizării
obiectivelor stabilite şi obţinerea de rezultate eficiente.
Competenţa comunicativă vizează măiestria cadrului didactic de a elabora mesaje
educaţionale în dependenţă de particularităţile câmpului psihopedagogic.
Competenţa de investigare permite cadrului didactic să valorifice cercetările
pedagogice în direcţia reglării şi autoreglării procesului de învăţământ în general şi în
special să realizeze diverse investigaţii în scopul eficientizării procesului educaţional.
Competenţa metacognitivă. Prin „metacogniţie” se înţelege ansamblul de cunoştinţe
pe care individul le deţine referitor la funcţionarea propriei cogniţii, dar şi procesele
de control care dirijează activităţile cognitive în timpul executării lor.
II. Competenţele-cheie/ transversale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;
Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat;
Competenţe de comunicare într-o limbă străină;
Competenţe acţional-strategice;
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare;
Competenţe interpersonale, civice, morale;
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale (TIC);
9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);
10. Competenţe antreprenoriale.
III. Competenţele profesionale specifice:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Competenţa epistemologică.
Competenţa managerială.
Competenţa comunicativă.
Competenţa de investigare.
Competenţa metacognitivă.
Ø Competenţa metacognitivă.
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IV.

ADMINISTRAREA CURRICULUMULUI DE FORMARE CONTINUĂ

Nr.
d/o

Modulele

1.

Modulul
A:
Psihopedagogia
învăţământului interactiv.
Modulul B: Axiologia şi praxiologia
disciplinei de specialitate.
Modulul C: Utilizarea TIC şi
implementarea soft-urilor educaţionale.
Total

2.
3.
4.
V.

Nr.
d/o
1.

2.

3.

4.

5.

Numărul de ore
Teoretice

Practice

Total

12

24

36

34

70

104

2

8

10

48

102

150

ACHIZIŢII DE PROCES, CONŢINUTURI ŞI ACTIVITĂŢI DE FORMARE
Achiziţii de proces

Conţinuturi

Activităţi
de formare

Modulul A: Psihopedagogie
· Paradigma Educaţiei centrate pe ERRE,
elev
(ECE).
Proiectarea Studiul de caz.
demersului
didactic
din
perspectiva ECE. Conceptul de
competenţă şcolară.

Abilităţi
psihopedagogice
privind conceptul
de competenţă
şcolară în
dependenţă de
vârsta elevilor.
Abilităţi de
· Praxiologia
activităţii
de Brainstorming,
Lucrul în grup.
organizare a
dirigenţie.
activităţilor
educaţionale la
orele de dirigenţie.
Abilităţi de
· Corelarea nevoilor psihologice Studiul de caz,
organizare a
ale
elevilor
cu
procesul Discuţia Panel,
procesului
educaţional. Crizele psihologice Teste
educaţional la clasă.
de
vârstă
şi
creşterea psihopedagogice.
personalităţii elevului. Motivaţia
ca premisă şi efect al învăţării.
Abilităţi de
· Implementarea
principiului Studiul de caz,
organizare a
incluziunii în învăţământul Excursia,
Filmul.
procesului
preuniversitar.
educaţional la clasă.
Achiziţii
· Verificarea şi admiterea lucrării Testul.
intelectuale privind
scrise la psihopedagogie.
elaborarea lucrărilor
scrise la
psihopedagogie.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Modulul B: Axiologia şi praxiologia disciplinei de specialitate
Achiziţii
· Tendinţe de dezvoltare a Tehnica SWOT,
intelectuale privind
învăţământului la biologie în Dezbateri,
dezvoltarea
Metoda Floarea
Republica Moldova.
continuă a
· Modernizarea curriculumului la de nufăr,
curriculumului
biologie pentru gimnaziu şi Scrierea liberă.
şcolar
liceu: axarea pe competenţe.
Abilităţi
Brainstorming,
· Corelarea:competenţepsihopedagogice
GPP,
subcompetenţe-obiectiveprivind conceptul
conţinuturi-activitaţi de învăţare Reflecţia
de competenţă de
şi evaluare în curriculumul analitică.
cunoaştere
şcolar la biologie. Proiectarea
ştiinţifică.
didactică.
Aptitudini de
· Realizarea principiilor didactice Metoda Philips.
aplicare a
în cadrul lecţiilor de biologie.
principiilor
didactice la lecţiile
de biologie.
Achiziţii
· Strategii de predare - învăţare - ERRE,
pragmatice privind
evaluare a biologiei centrate pe Graficul T.
metodologia de forelev şi formare de competenţe.
mare a competenţei
şcolare.
Graficul T,
Achiziţii
· Metode formativ-participative.
Problematizarea,
pragmatice privind
Metoda 3-2-1.
metodologia de
formare a
competenţei
şcolare.
Abilităţi de
· Metodologia
formării Problematizarea,
elaborare a
competenţelor în cadrul studierii Studiul de caz.
proiectelor
biologiei.
didactice axate pe
formarea de
competenţe.
Aptitudini privind
· Metoda proiectelor şi rolul ei în Proiectul,
Investigaţia,
proiectarea
formarea competenţelor.
didactică în
Metoda
· Lecţia modernă de biologie.
Bulgărele
de
contextul formării
zăpadă.
competenţei de
cunoaştere
ştiinţifică.
Achiziţii practice
Investigaţia,
·
Experimentul la biologie:
privind realizarea
Experimentul,
Ø Fiziologia plantelor;
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experimentului la
biologie.
14.

15.

16.

17.

18.

Achiziţii
intelectuale de
formare a
conceptelor de
inter- şi
transdisciplinaritate
la lecţiile de
biologie.
Achiziţii
pragmatice privind
elaborarea testelor
de evaluare
formativă şi
sumativă axate pe
formarea
competenţei
şcolare.
Abilităţi de
elaborare a
proiectelor
ecologice.
Achiziţii de
rezolvare a
problemelor la
genetică.
Abilităţi de
organizare a
procesului
educaţional la
lecţiile de biologie
în contextul
formării de
competenţe.

Ø Fiziologia animalelor;
Ø Fiziologia omului.

Lucrarea de
laborator,
Demonstrarea,
Problematizarea.
· Integrarea
intra
şi Explozia stelară,
interdisciplinară la biologie în Metoda 3-6-5
contextul
formării
de
competenţe şcolare.

· Strategii
de
evaluare
a Testul,
rezultatelor şcolare, standarde de Brainstorming,
Clustering.
competenţă.

· Educarea culturii ecologice şi Metoda PRES,
dezvoltarea
conştiinţei Investigaţia.
ecologice. Mediul ambiant şi
sănătatea omului.
· Metodica rezolvării problemelor Rezolvare de
probleme.
la genetică.
· Experienţa didactică: realizări şi
perspective.
· Verificarea şi admiterea lucrării
de curs la specialitate.

Power Point,
Dezbateri,
Reflecţii,
Autoevaluarea.

Practica pedagogică
20.
· Consiliere metodologică.
Modulul C: Utilizarea TIC şi implementarea soft-urilor educaţionale
21. Abilităţi privind
· Editorul de prezentări Power Point. Instruirea
aplicarea instruirii
· Instruirea asistată de calculator. asistată
asistate de calculator.
calculator.
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VI. SUGESTII METODOLOGICE

Curriculumul pentru formare continuă a profesorilor de biologie îşi propune
activităţi metodologice în scopul dezvoltării competenţei profesionale. Cele mai
eficiente metode de lucru cu formabilii sunt: training-ul, prelegerea, seminarele,
consilierele metodologice. În cadrul acestor activităţi mai pot fi utilizate şi alte
strategii, cum ar fi: experimentul, problematizarea, investigaţia, SWOT etc.
Pentru disciplina Biologie metodele de cunoaştere ştiinţifică sunt: observarea,
descoperirea, investigarea a tot ce este viu, care permit studierea acesteia şi în
condiţii de laborator. De aceea experimentul deţine un loc de frunte în predareaînvăţarea-evaluarea biologiei. De asemenea sunt solicitate şi aplicarea metodelor
active în care formabilii descoperă singuri, analizează critic, argumentează propriile
decizii fiind încurajată autonomia cognitivă şi acţională.
Profesorul trebuie să fie un bun cunoscător al tehnologiei didactice şi un
practician de succes al profesiei didactice, dar, în acelaşi timp şi unul care manifestă
iniţiativă, este creativ, flexibil, deschis la nou, cu o conduită ireproşabilă, atent şi
sensibil la nevoile şi problemele elevilor.
Pe măsura acumulării experienţei şi a dezvoltării aptitudinii pedagogice, o
persoană dobândeşte măiestrie pedagogică. Măiestria pedagogică se referă la o
treaptă superioară de dezvoltare a unei „competenţe pedagogice” iniţiale şi
desemnează un înalt nivel al competenţei atins prin antrenament.
În acest context formatorul este nu altceva decât un moderator în organizarea şi
ghidarea formabililor, oferindu-le puncte de sprijin la solicitare.
VII. SUGESTII DE EVALUARE

Evaluarea formabililor se realizează prin calificative şi credite profesionale.
Printre metodele de evaluare pot fi menţionate: portofoliul, chestionarul, testul,
proiectul, autoevaluarea. Orientându-se spre dezvoltarea competenţei profesionale
este important ca profesorii să-şi monitorizeze activitatea, să poată reflecta asupra
performanţelor, să fie receptivi la tot ce este nou şi să găsească modalităţi proprii de
progres şi autoformare.
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