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Cerinţe pentru realizarea proiectului final la Modulul I:  

Învăţarea şi temperamental şcolarilor 
 

Proiectul final pentru evaluarea la Modul I – Învăţarea şi temperamentul şcolarilor constă în realizarea 
unui studiu de caz, pornind de la o situaţie reală cu care v-aţi confruntat ca profesori – fie că ea vizează 
interacţiunea la clasă, fie că vizează proiectarea activităţii didactice (realizarea unui plan de lecţie, a unei 
planificări etc.)  

Proiectul poate să reprezinte şi o dezvoltare a uneia din sarcinile punctuale abordate la unul din cele 
cinci cursuri ale modului:  

• Temperamentul şcolarilor;  
• Arhitecturi de învăţare;  
• Comunicare şi interacţiune educaţională; 
• Gândire performantă şi creativitate; 
• Evaluarea personalizată a elevilor. 
Poiectul va fi susţinut în faţa unei comisii, cu ocazia desfăşurării celui de al doilea workshop din cadrul 

modulului şi va fi inclus în portofoliul final al fiecărui cursant. 
Scopul acestui proiect constă în evaluarea capacităţii cursanţilor de a analiza în profunzime şi a 

gestiona fructuos o situaţie şcolară prin prisma conceptelor şi modelelor asimilate în cadrul modulului. În 
consecinţă, în elaborarea proiectului se va pune accentul pe pluriperspectivism, interdisciplinaritate şi capacitatea 
cursantului de a integra, în analiza şi gestionarea unei situaţii şcolare, conţinuturi din toate cele cinci cursuri ale 
modulului. 

Condiţii formale pentru realizarea proiectului: 
• Proiectul va fi prezentat tehnoredactat, cu diacritice, având 3-5 pagini, font Times New Roman, corp 

de literă - 12, spaţiere - 1 ½ rânduri;  
• Proiectul trebuie să aibă o bibliografie de minim trei titluri; 
• La susţinerea orală a proiectului va avea loc o discuţie cu membrii comisiei. 
Structura sugerată pentru acest proiect (dar care poate fi adaptată de fiecare cursant în funcţie de 

tematica specifică abordată) este: 
1. Descrierea cazului: de ex. o situaţie de comunicare conflictuală în clasă, o clasă unde intervin bariere 

în comunicare, o temă unde evaluarea personalizată pune probleme etc. 
2. Analiza cazului din perspectiva modelelor sau conţinuturilor teoretice relevante: de ex. modele 

ale comunicării, analiză a temperamentului şcolarilor, analiză a grupurilor, analiză a comunicării non-
verbale pentru decodificarea conflictului, analiza arhitecturii de învăţare prezente etc.. 

3. Propunerea unei / unor soluţii de acţiune în situaţia respectivă şi justificarea viabilit ăţii 
propunerii  respective: pe lângă argumentarea cu privire la viabilitatea propunerii, se pot propune şi 
soluţii alternative, ca bază pentru  abordări comparative – de ex. evaluări ale unor arhitecturi de 
învăţare alternative. 

4. Concluzii şi autoevaluare reflexivă: în ce măsură situaţia analizată în proiect ajunge la o înţelegere în 
profunzime, mobilizând conţinuturi din cele cinci cursuri; în ce măsură propunerile aduse sunt nu doar 
viabile, ci şi fezabile pragmatic (date fiind resursele, temperamentul şi datele situaţionale ale fiecărui 
cursant); în ce mod cursantul a ajuns la o înţelegere nouă asupra situaţiei prezentate prin intermediul 
celor cinci cursuri din modul, şi cum anume vede ea/el, pornind de aici, o reconfigurare a stilului 
didactic propriu. 


