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PUNCT DE 
PLECARE ?



COMPETENŢE TEHNICE 
SPECIALIZATE?

Unde poziţionăm elevul în 
ecuaţia: plan –conţinuturi –
competenţe ?



PERFECŢIUNE SAU IMPERFECŢIUNE ?



 Nu trebuie să uităm nici un moment că ceea ce la unii elevi înseamnă „a 
şti”, la alţi elevi aceasta se situează abia la jumătatea drumului, fiecare 
operează cu un etalon propriu.

 Tehnologia didactică face din pedagogie o ştiinţă matură, mai ales atunci 
când sinteticul (întregul) operează, în complementaritate, cu analiticul 
(pe părţi).

 Dar pentru a fi integraţi în acest domeniu care a devenit matur-
ROBOTICA, trebuie să aplicăm continuu în procesul de predare –
învăţare principiul creativităţii, cu alte cuvinte,  să tindem să construim 
didactic ceva nou din ceva vechi prin efort şi imaginaţie, iar în privinţa 
imperfecţiunilor actului didactic, să parcurgem drumul de la principii la imperfecţiunilor actului didactic, să parcurgem drumul de la principii la 
natura umană, constructal – cum spune Adrian Bejan şi eventualele 
„tensiuni” sau ştrangulări ale „curgerilor metodologice” să le distribuim 
astfel încât „geometria” – matricea omului cu care lucrăm să evolueze 
spre nivelul de cât mai puţin imperfect posibil! 

 Profesorul trebuie să-şi  „topească” permanent imperfecţiunile, astfel 
încât drumul prin timp, al formării elevului cât mai puţin imperfect posibil 
(sub aspectul omului de care are nevoie societatea), să fie direcţionat 
între obiective şi constrângeri. Iată un model tridimensional, după care 
profesorul îşi topeşte permanent imperfecţiunile:



CE DORIM PRIN 
EVALUAREA 
COMPETENŢELOR 
ACUMULATE?

UN POSIBIL RĂSPUNS: ABILITATEA ELEVULUI DE A 
PROTOTIPA



ITEMI ELABORAŢI
TRANSDISCIPLINARITATE







DIAGRAMA OBIECTIVE - CONŢINUT
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MATRICEA DE SPECIFICAŢIE – instrument necesar “profesorului de roboţi”  
Niveluri

cognitive
Conţinut

a-şi
aminti

a
înţelege

a
aplica

a
analiza

a
evalua

a
crea

Total
itemi

%

C1 I (I2, I3, I5, 
I6, I8)

I (I1, I7)
7 50

C2 II (I11a, 
I13a)

I, II (I4, I10, 
I13b,c)

II (I11c) II (I9,  I11b) 
5 35,71

C3 II (I12) III (I14d) III (I14e) 1,4 10
C4 III (I14a, b) III (I14c)

0,6 4,28

Total
itemi

5,66 3,66 0,73 3,53 0,2 0,2 14

% 40,43 26,14 5,21 25,21 1,43 1,43 100% 40,43 26,14 5,21 25,21 1,43 1,43 100

Niveluri cognitive Cuvinte cheie

a-şi aminti identifică,  numeşte, enumeră, recunoaşte, reproduce, 

defineşte, descrie

a înţelege explică, demonstrează, generalizează, transformă, rezumă, 

modifică, parafrazează, interpretează, dă exemple

a aplica aplică, extinde, rezolvă, ordonează, construieşte, utilizează, 

formează, modelează, prognozează, pregăteşte, ilustrează, 

clasifică, examinează

a analiza compară/contrastează, descompune, distinge, selectează, 

separă, explică, identifică, investighează, stabileşte relaţii

a evalua interpretează, extrapolează, formulează probleme şi ipoteze, 

apreciază, critică, judecă, justifică, argumentează, susţine, 

prioritizează, recomandă, decide, măsoară

a crea inventează, inovează,  planifică, compune, construieşte, 

proiectează, imaginează-ţi



“Profesorul de roboţi” se joacă !?
Nu ! “Profesorul de roboţi” este riguros, 

dar şi uman !
 Pentru a evalua corect COMPETENŢELE SPECIFICE 

CONSTRUCŢIEI HARDWARE ŞI SOFTWARE A UNUI 
ROBOT se impune o selectare eficientă a conţinutului în
raport cu obiectivele – Matricea lui Davies
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Foloseşte instrumente specifice

 Iată o mostră: Experimentul



Şi instrucţiuni precise pentru 
maşină



ÎN LOC DE FINAL

 Personal, optez pentru „pedagogia curbei J” 
întrucât aceasta relevă distanţele la care se 
află fiecare elev faţă de criteriu sau obiectivele 
acţiunii didactice. Astfel, demersul 
profesorului va fi eclectic, adică îi permite 
acestuia valorificarea tuturor componentelor 
tehnologiei didactice moderne: fişe de lucru, tehnologiei didactice moderne: fişe de lucru, 
exerciţii diferenţiate, materiale didactice 
specifice programării, instruirea pe grupe de 
nivel şi instruirea asistată de calculator.
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