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Abstract  

The methodical activities contribute to strengthen professional skills in organizing the educational 

process. Individualization and differentiation of the educational act can ensure the development of each 

child’s mental processes. The article presents a number of documents with organizational and pedagogical 

character, which regulate the structure, the contents, the human resources and recommends the 

requirements of the modernized curriculum in the Sângerei district institutions.  

 

“Asimilarea şi implementarea eficientă a curriculumului modernizat –  

dezideratul de azi şi de mâine al cadrelor didactice şi manageriale din raion”.  

 

Misiunea activităţilor metodice la nivel de instituţie, microcentru metodic şi raion este de a-şi aduce 

aportul la promovarea elaborărilor cu destinaţie practică şi urmăreşte să contribuie la consolidarea 

competenţelor profesionale în domeniul organizării procesului educaţional.  

Pentru a asigura şi implementa eficient curricula modernizate la toate disciplinele de studii incluse în 

planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, pentru a acorda asistenţa metodică necesară 
pentru formarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale din raionul Sângerei, grupa de creaţie a DGÎTS 

a elaborat şi implementează un şir de documente cu caracter organizatorico-pedagogic care reglementează 

structura, conţinuturile, resursele umane şi responsabilităţile tuturora:  

- Ordinul nr. 207 din 22.04.2009 “Cu privire la Concepţia despre organizarea şi desfăşurarea 

lucrului metodic”.  

- Ordinul nr. 430 din 15.07.2009 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice cu 

cadrele didactice şi manageriale din raionul Sângerei”.  

- Ordinul nr. 833 din 30.12.2009 “Despre perfectarea Ordinului nr. 207 din 22.04.2009 şi 
Ordinului nr. 430 din 15.07.2009 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice 

cu cadrele didactice şi manageriale din raionul Sângerei”.  

- Proiectul de activitate al Centrului Metodic raional pentru anul şcolar 2010-2011.  

Toate aceste structuri, conţinuturi şi forme de lucru metodic, incluse în Concepţie, trebuie să-şi 
aducă aportul la perfecţionarea unităţii de bază a procesului educaţional - lecţia şi anume: calitatea 

proiectelor de lungă şi scurtă durată, însuşirea şi utilizarea corectă a taxonomiei obiectivelor, asigurarea 

dezvoltării formării subcompetenţelor şi competenţelor elevilor. Asigurarea coinciderii conţinuturilor cu 

tema concretă a ei şi obiectivele propuse. Luarea în consideraţie şi utilizarea posibilităţilor bazei didactico-

materiale a instituţiei, posibilităţilor intelectuale şi psihice ale elevului, clasei. Promovarea şi utilizarea 

hărţilor diagnostice alcătuite în rezultatul şedinţelor microconsiliilor pedagogice în fiecare clasă. Profesorul 

puţin meditează asupra utilizării tehnologiilor avansate pentru formarea proceselor psihice: perceperea, 

atenţia, memoria, gândirea şi gândirea creatoare.  

Deseori coeficientul valorii didactice a tehnologiilor utilizate în cadrul lecţiei pentru a da cunoştinţe, 

priceperi şi atitudini este mic.  

Persistă exemple când de la lecţie la lecţie, de la clasă la clasă, de la o grupă de vârstă la alta se 

utilizează aceleaşi tehnologii, unele lecţii asistate au purtat un caracter tradiţional informativ-reproductiv cu 

forme frontale de lucru cu elevii.  

Numai individualizarea şi diferenţierea procesului educaţional, crearea bazei didactice respective pot 

asigura dezvoltarea fiecărui copil, procesele psihice ale lui.  
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Studierea personalităţii fiecărui copil, diagnoza concretă şi reală, organizarea procesului educaţional 

respectiv este primordială. Rezolvarea creativă a acestor probleme ar stimula folosirea raţională a timpului în 

cadrul lecţiei, mărirea tempoului şi a volumului de lucru înfăptuit pe parcursul celor 45 minute, iar crearea 

sistemelor proprii de evaluare, autoapreciere şi autoperfecţionare ar grăbi procesul promovării calităţii în 

domeniul nostru şi implementării eficiente a curriculumului modernizat.  

Aceste activităţi de formare continuă au ca obiectiv probleme majore ale procesului educaţional din 

raionul Sângerei:  

- dezvoltarea unui profesionalism înalt şi a tenacităţii profesionale. 

- valorizarea conţinuturilor curriculare prin neutralizarea lapsusului cognitiv şi implicarea plenară 
a subiecţilor care sunt antrenaţi în învăţare.  

- asigurarea demnităţii profesorului şi formarea siguranţei în “eul” său didactic. 

- menţinerea omniverticalităţii profesionale a cadrelor pedagogice la nivelul prestaţiei pozitive 

hotărâtoare în orice domeniu de activitate. 

- demonstrarea, prin calitate şi modernitate, a valorii perfecţionării şi a dezvoltării profesionale.  

- crearea posibilităţilor de prezenţă la toate nivelurile a codului educaţional. 

- promovarea perspicacităţii în cercetarea pedagogică individuală şi permanentă. 

- demonstrarea unui suiş spre şi pentru valori care sunt netrecătoare şi care modelează imaginea 

celora ce le eliberează din “nefiinţă”. 

- prestarea unei activităţi didactice de gradul superior şi crearea unui parteneriat sigur cu toate 

instituţiile care au ca preocupare un act pedagogic triplu: educaţie / perfecţionare / progres 

educaţional. 

Prin tradiţie, asistenţa metodică a îmbinat măiestria pedagogică cu teoria educaţiei şi astfel şi-a 

menţinut valabilitatea pe parcurs de mai mulţi ani. Azi perfecţionarea continuă să fie disponibilă graţie 

modernizării sistemului educaţional curricular şi graţie unor necesităţi pe care le formulează procesul de 

atestare modelat în proiectul noului Regulament.  

Punerea la punct a activităţii de formare continuă este de competenţa unui centru metodic care poate 

păstra şi ameliora acest domeniu de importanţă majoră din învăţământul preuniversitar. Anume un astfel 

centru se anunţă a fi Centrul Metodic raional Sângerei prin statutul său şi personalul de angajaţi şi managerii 

metodici netitulari. 

În forma cea mai evoluată, azi formarea continuă în genere se întemeiază pe decupajul realităţii 
procesului educaţional şi pe ideea că natura profundă a educaţiei constă în acţiune.  

Perfecţionarea măiestriei este un modul cognitiv totalmente penetrat de aplicare şi formare. Astfel, 

mecanismele specializate implicate în formarea celui “format” sunt cele mai sensibile la schimbările din 

învăţământ, funcţionând, în primul rând, în virtutea unui flux ascendent de informaţie şi experienţă. 

Postulând această idee, pe care o referim nemijlocit CMR dorim să punem în evidenţă disocieri mult mai 

adânci, cele de la nivelul competenţei în procesul de formare continuă. Or, şi perfecţionarea continuă este o 

ştiinţă educaţională, care se dezvoltă în mod firesc într-o instituţie şi de talia DGÎTS constituită prin 

activităţile promovate de Centrul Metodic raional.  

Anume din perspectiva celor anunţate, am asimilat, perfectat şi implementat elaborarea I.Ş.E. şi ME 

în privinţa organizării şi desfăşurării lucrului metodic, Conceptului Managementului Metodic Modern 

/MMM/. 

Managementul Metodic Modern (MMM) – este un proces de intervenţie în procesul educaţional a 

persoanelor investite cu funcţii corespunzătoare la nivelul asistenţei metodice, având drept scop asigurarea 

unor realizări optimale degajate din orientările conceptuale ale învăţământului modern pe care-l promovează 

Ministerul Educaţiei şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

Implementarea curriculumului modernizat şi a MMM în instituţiile din raionul Sângerei şi la 

nivel de MCM, CMR cere: 

1. Perfectarea permanentă a structurilor şi conţinuturilor asistenţei metodice, perfecţionarea continuă a 

resurselor manageriale. 

2. Elaborarea şi implementarea proiectelor didactice tehnologice. 

482



 

3. Proiectarea de către CA şi CM a lecţiilor se ar asigura transdisciplinaritatea. 

4. Reamenajarea şi reutilarea cabinetelor metodice cu utilizarea TIC. 

5. Asimilarea şi implementarea teoriei multiplelor inteligenţe. 

6. Asigurarea cu cadre a CMR conform organigramei. 

7. Implicarea plenară a tuturor colaboratorilor (inclusiv inspectorii) în organizarea şi desfăşurarea 

multiaspectuală a formării continue a cadrelor didactice şi manageriale. 

8. Respectarea întocmai a cerinţelor, tehnologiilor de implementare a tuturor elaborărilor ME, I.Ş.E., 

DGÎTS. 

9.  Stimularea tuturor cadrelor MMM implicate în procesul de formare continuă a profesorilor, 

managerilor etc.  

10. Implementarea proiectului respectiv cere insistenţă, perseverenţă şi principialitate, un spirit de echipă 

sănătos din partea tuturor angajaţilor. Dacă va fi prezentă situaţia din vestita fabulă „Racul, broasca 

şi o ştiucă”, atunci vom profana situaţia ca şi în cazul Microcentrelor Metodice.  

11. Completarea corectă şi reală de către fiecare cadru didactic a Fişei de evaluare a nevoilor de formare 

continuă în contextul educaţiei centrate pe cel ce învaţă şi structurate pe domenii de competenţă. 

Toate instituţiile din raionul Sângerei şi managerii şcolari au fost instruiţi şi asiguraţi cu setul de 

materiale ce se referă la casetele structurate pe patru niveluri taxonomice şi tehnologiile de 

implementare a acestei metode. 

12. Organizarea şi desfăşurarea muncii metodice la nivel de instituţie, MCM, CMR şi centrelor 

republicane de promovat conform cerinţelor personale ale cadrelor didactice. Cerinţele studiate, 

generalizate şi distribuite centrelor se va efectua numai în bază de competenţe, posibilităţi şi resurse 

pentru asigurarea asistenţei metodice la orice nivel. 
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Abstract 

We offer you the experience of teachers’ work from D. Cantemir lyceum, their progressive 

application of modernizing the curriculum: the examples of their application of modern technologies in 

Russian lyceums; the realization of competence of communication at the level of special attention at the 

beginning of the lesson; the suggestions of new concrete elements on the base of new models of 

communications. We offer you a successful and fruitful experience of the work of some teachers concerning 

the collaboration between the teacher and the student. 

 

Ne aflăm într-o perioadă pe care unii ar numi-o tulbure, alţii incertă, ceilalţi - de cotitură. Noi, însă, 

cei ce plantăm seminţele binelui în sufletele generaţiei tinere, considerăm că ziua de astăzi este deosebit de 

interesantă, incitantă şi promiţătoare. Organismul complicat al educaţiei naţionale se îndreaptă pe un nou 

făgaş, cel al atenţiei deosebite pentru principalul destinatar al său - elevul, copilul, învăţăcelul. 

Elevul se plasează în centrul atenţiei tuturor elementelor sistemului complicat numit Sistemul 

Educaţional Naţional. Ideea centrării pe elev ne convine, ne place şi „este pe măsura” năzuinţelor noastre 

profesionale. Salutăm faptul că de acum încolo elevul nu doar va cunoaşte, va şti, va fi capabil să facă ceva, 

ci şi se va descurca, va găsi soluţii, se va integra cu succes în diferite domenii cotidiene. Deci, dacă am 

parafraza cunoscutul proverb „Să nu-i dăm copilului peşte”, dar „să-i dăm undiţa şi să-l învăţăm să prindă 

peştele”, curriculumul modernizat ne sugerează să-i dăm elevului doar ideea de undiţă, pentru ca apoi copilul 

să-şi meşterească undiţa, să-şi aleagă balta cu peşte şi să pescuiască în voie.  
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