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Cuprins

• Necesitatea elaborării ”Reperelor metodologice […]”

• Modelarea corespondenței programă gimnaziu – programă liceu

• Corelația indicatori de performanță (programă liceu) – competențe 

specifice (programă gimnaziu) 

• Conținuturi clasa a X-a (fizică)

• Etape în realizarea planificării calendaristice

• Planificare calendaristică. Exemplificare

• Structura unei UI

• Structurarea UI pe ciclul lui Bybee

• Proiectul unei UI. Exemplificare
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Competență 

generală

gimnaziu

Competențe 

specifice

Set de comportamente 

asociate fiecărei 

competențe specifice

Conținuturi

Activități de 

învățare 

Itemi de 

evaluare a 

competențelor 

Competență 

cheie

(generală)
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Competențe 
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Set de comportamente 

care se regăsesc în 
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Nivel la care se 

poate face corelația 

gimnaziu-liceu

Activități de 

învățare 

Itemi de 

evaluare a 

competențelor 





(Trocaru ș.a., 2021; 2022)

Corelația dintre indicatorii de performanță (programa de clasa a 

IX-a și a X-a) și competențele specifice din programa de gimnaziu

Tabelul 3 – Repere metodologice



Conținuturi clasa a X-a

Competențe?
Titluri de 

capitole

Detalieri 

de conținut

(MECT, 2004)



Tabelul 2 – Repere metodologice

Conținuturi clasa a X-a

(Trocaru, Țepeș & Deliu, 2022)



Planificarea 

calendaristică

Proiectarea 

unităților de 

învățare

Nu este o planificare modulară!

Competențe

Conținuturi



Alocare resurse de 

timp pe fiecare 

unitate de învățare 

(din 75%)
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a. Identificarea 

competențelor  și 

conținuturilor din 

gimnaziu relevante 

pentru ciclul liceal ce vor 

fi evaluate (evaluare 

inițială)

b. Corelarea 

competențelor generale 

cu indicatorii de 

performanță din clasa a 

X-a și conținuturi

Stabilirea temelor UI

Realizare test 

inițial

Evaluare inițială

Prelucrarea 

rezultatelor

Identificarea 

competențelor  

și 

conținuturilor 

”problematice”

Alocare resurse de 

timp suplimentare 

(din  25%)

pentru activități de 

recuperare/

remediere

Unități de 

învățare 

suplimentare

Planificare 

calendaristică
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Citirea programei 

de clasa a X-a în 

corelare cu 

programa de 

gimnaziu 

urmărind ”Repere 

metodologice 

pentru aplicarea 

curriculumului la 

clasa a X-a

(Trocaru, Țepeș & Deliu, 2022)



Planificare calendaristică. Exemplificare

(Trocaru, Țepeș & Deliu, 2022)



Structura unei unități de învățare
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(Țepeș & Deliu, 2021)
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Secvență a unității de 

învățare: 

ANGAJARE
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Secvență a unității de 
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Proiectul unei unități de învățare. Exemplificare

(Trocaru, Țepeș & Deliu, 2022)
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