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Abstract: The specialty professor, no matter how long was his 

experience at chair, must organize his activity step by step. Planning the 
didactic approach is the professor’s activity, which consists in anticipating 
stages and concrete action of teaching learning. 

The didactic plan represents a guide, which gives the specialty professor 
and students especially, means of adapting to the specific features of each 
pedagogic case partially, as well as the means of training individualization. The 
paper has the aim to point out aspects of planning horticultural specialty 
lessons. 

 
Proiectarea didactică este etapa premergătoare actului didactic şi nu poate să 

lipsească din preocupările profesorilor de specialitate, pentru că o lecţie bună este 
întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare. Proiectarea este acţiunea de 
anticipare şi pregătire a activităţilor didactice şi educative pe baza unui sistem de 
operaţii, concretizat în programe de instruire diferenţiate prin creşterea performanţelor. 

Pentru a realiza cât mai bine obiectivele urmărite prin predarea-învăţarea unei 
discipline de specialitate horticolă, documentele de proiectare trebuie să fie instrumente 
necesare de lucru pentru fiecare cadru didactic, asigurând astfel creşterea calitativă a 
activităţii didactice. 

Documentele pe care le va utiliza profesorul de specialitate pentru proiectarea 
activităţii la disciplina horticolă pe care o predă sunt: planul de învăţământ, programa 
şcolară şi manualele şcolare. 

Planul de învăţământ reprezintă un document oficial (elaborat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale) care stabileşte: 

• ariile curriculare; 
• obiectele de studiu şi succesiunea lor pe ani şcolari; 
• resursele de timp necesare abordării acestora (numărul de ore alocat 

săptămânal şi anual pentru fiecare disciplină). 
Programa şcolară este al doilea document ca importanţă oficială şi practică după 

planul de învăţământ pentru organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, 
care detaliază conţinutul acestuia pentru o disciplină de învăţământ. 

Programa şcolară precizează: 
• obiectivele (cadru şi de referinţă) ce trebuie realizate la disciplina respectivă; 
• conţinutul învăţării; repartizate pe teme şi subteme; 
• exemple de activităţi de învăţare; 
• standardele curriculare de performanţă. 
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Manualul şcolar trebuie să dezvolte şi să concretizeze conţinutul programei. El 
reprezintă un instrument de lucru important pentru elevi şi trebuie scris astfel încât să fie 
înţeles perfect de către aceştia. 

Prima operaţie importantă de proiectare pe care o realizează profesorul de 
specialitate la început de an şcolar este proiectarea anuală şi proiectarea semestrială a 
materiei pentru fiecare obiect de studiu pe care îl predă. „Fiecare cadru didactic îşi 
proiectează activitatea într-un mod propriu plecând de la cerinţele programei şi luând în 
considerare elementele specifice“ (D. Sălvăstru, 2002) fiecărei situaţii de instruire. 
Astfel, profesorul de specialitate îşi proiectează predarea disciplinei de studiu pentru un 
semestru sau an şcolar, stabilind succesiunea lecţiilor (activităţilor) şi termenele precise 
de realizare a lor. 

I. Proiectarea anuală a activităţii presupune: 
• structura conţinutului, delimitarea capitolelor; 
• precizarea numărului de ore alocat pentru fiecare capitol. 
Proiectarea anuală poate avea următoarea structură: 
 

Repartizarea orelor pe timpi de activităţi
   Se-

mes-
trul 

Capitol/ teme 
sau Unitatea de 

învăţare 

Nr. 
ore predare-

învăţare 
formare 

priceperi şi 
deprinderi

recapitulare-
sistematizare

Evaluare 

 
II. Proiectarea semestrială reprezintă o continuare a proiectării anuale şi constă în 

(D. Sălăvăstru, 2002): 
• precizarea obiectivelor terminale ale fiecărui capitol/unitate de învăţământ; 
• repartizarea materiei pe lecţii şi tipuri de activităţi; 
• stabilirea lecţiilor de recapitulare şi sistematizare, precum şi a lecţiilor de 

evaluare; 
• selectarea mijloacelor de învăţământ. 
Exemplu de planificare semestrială (M. Stanciu, 2003)(4)

Nr. 
crt. 

Unitatea 
de 

învăţare 

Obiectivele 
de referinţă 

Nr. 
ore 

Succesiunea 
lecţiilor 

Data Tipul 
de 

lecţie 

Obs. 

III. O unitate de învăţare poate să acopere una sau mai multe ore de curs. Timpul 
afectat unei unităţi de învăţare se stabileşte prin planificarea anuală. 

O unitate de învăţare este: 
• coerentă din punct de vedere al obiectivelor vizate; 
• unitară din punct de vedere tematic (al conţinutului); 
• desfăşoară în mod continuu pe o perioadă de timp; 
• finalizată prin evaluare. 
Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de 

etape, înlănţuite logic, ce contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea atingerii 
obiectivelor de referinţă/ competenţelor specifice. 
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Proiectul unei unităţi de învăţare poate fi întocmit pornind de la următoarea 
rubricaţie (conform Ghidului metodologic): 

 
Unitatea de învăţare .................. 
Nr. de ore alocate ...................... 
 

Conţinuturi 
(detalieri) 

Obiective de 
referinţă / 

competenţe 
specifice 

Activităţi 
de 

învăţare 

Resurse Evaluare 

 
IV. Proiectarea lecţiei 
 
Un cadru didactic bine intenţionat ştie că „un lucru bine făcut – adică o lecţie 

reuşită – are la bază un proiect didactic bine gândit“. 
J. Jinga şi I. Negreţ (1994) avansează un algoritm procedural ce corelează un set 

de întrebări esenţiale cu răspunsuri care vor contura etapele proiectării didactice: 
 

– Ce voi face? • întrebarea vizează obiectivele educaţionale
care trebuie fixate şi realizate; 

– Cum voi face? • trimitere către resursele educaţionale de care 
trebuie să dispună profesorul de specialitate; 

– Cum voi face? • se cere un răspuns concret privind stabilirea
unei strategii educaţionale, coerente şi 
pertinente, pentru atingerea scopurilor; 

– Cum voi şti dacă ceea 
ce trebuia făcut s-a 
realizat? 

• profesorul stabileşte un sistem de evaluare a
eficienţei activităţii care trebuie realizată. 

 
Profesorul de specialitate trebuie să adopte o serie de decizii privind modalitatea 

de realizare a lecţiei, în funcţie de resursele de care dispune. 
A proiecta o lecţie de specialitate horticolă în vederea învăţării eficiente în clasă 

înseamnă a efectua următoarele operaţii: (I. Albulescu, M. Albulescu, 2000): 
1. analiza generală a lecţiei prin consultarea programei, manualului şi a 

altor surse bibliografice (ce vom preda?); 
2. încadrarea activităţii respective în sistemul de lecţii sau planul tematic 

(unde ne situăm?); 
3. definirea obiectivelor operaţionale (ce urmărim în activitatea 

respectivă?); 
4. stabilirea resurselor necesare realizării (cu ce vom realiza cele 

propuse?); 
5. indentificarea strategiilor didactice adecvate fiecărui obiectiv operaţional 

stabilit (cum procedăm pentru a atinge ceea ce ne-am propus?); 
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6. selectarea, structurarea logică şi esenţializarea conţinutului (la ce 
informaţii ne raportăm în predare?); 

7. determinarea formelor de evaluare (cum vom şti dacă am realizat ceea 
ce ne-am propus?); 

8. stabilirea modalităţilor de aplicare (cum vom realiza transferul?). 
Proiectarea lecţiei se încheie cu elaborarea unui proiect de lecţie „care oferă o 

perspectivă de ansamblu, globală şi completă asupra activităţii ce urmează să o 
desfăşurăm“ (Ioan Cerghit). În proiectul de lecţie sunt precizate toate elementele 
implicate în desfăşurarea secvenţială a procesului de predare-învăţare. 

Proiectul de lecţie se compune dintr-o parte introductivă, care fixează anumit 
elemente comune oricărei lecţii, şi anume: 

• data; 
• obiectul; 
• subiectul lecţiei; 
• tipul de lecţie; 
• obiective operaţionale; 
• metode şi procedee didactice; 
• mijloace de învăţământ; 
• material bibliografic. 
Partea a doua a proiectului desfăşurarea lecţiei poate fi prezentată ca un tabel: 

Strategii didactice Secvenţele 
lecţiei 

Timp Obiectiv
e opera-
ţionale 

Conţinutul 
lecţiei Me- 

tode 
Mijloace 

de 
învăţare 

Moduri 
de 

orga-
nizare 

Eva-
luare 

 
Prin urmare, a pregăti un demers didactic înseamnă a anticipa desfăşurarea sa, 

succesiunea secvenţelor şi structura acestora, strategiile necesare, performanţele ce se 
vor obţine. În acest fel pregătirea prealabilă condiţionează eficienţa activităţii 
desfăşurate e profesorul de specialitate, dar pe parcursul lecţiei, proiectul didactic poate 
fi reconsiderat dacă este nevoie, în funcţie de situaţiile care apar în desfăşurarea 
acesteia. 
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