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În acest articol ne-am propus să prezentăm unele condiţii, elemente structurale şi operaţii didactice, care stau la baza 

proiectării pedagogice. Evidențierea operațiilor și acțiunilor pe care trebuie să le ia în considerare cadrul didactic în 
proiectarea pedagogică va constitui o condiție esențială în eficientizarea procesului educațional în instituția de învățământ 
extrașcolar. 
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DIDADCTIC DESIGN - AN ESSENTIAL CONDITION IN THE OPTIMIZATION OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS IN THE EXTRACURRICULAR INSTITUTIONS 
In this article, we intend to present a couple of conditions, structural elements and didactic operations that underlie a 

didactic design. The highlighting of the process and actions, that have to be taken into consideration by the teaching staff 
in a didactic design, will be an essential condition for the optimization of the educational process in the extracurricular 
institution. 
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Introducere 
Noile abordări din literatura de specialitate cu referire la problematica proiectării pedagogice pun accentul pe 

eficientizarea activităţii didactice, care contribuie la eficientizarea procesului educaţional în mediul formal şi 
nonformal. Secolul al XXI-lea este marcat de transformări de ordin economic, politic, social şi cultural, iar creş-
terea calităţii educaţiei rămâne a fi o prioritate a politicilor educaţionale ale statelor la nivel mondial şi naţional. 

Actualmente, pentru a face faţă acestor transformări, educaţia devine una dintre dimensiunile fundamentale 
ale societăţii, care îşi extinde activitatea nu doar în instituţiile de învăţământ formal, dar şi în cele de tip 
nonformal. Astfel, pentru a asigura un demers educaţional calitativ, trebuie să pornim de la eficientizarea pro-
cesului educaţional, prin intermediul proiectării şi organizării activităţilor didactice, ca forme pedagogice 
structurate logic şi operaţional din perspectiva teoretică şi metodologică a ştiinţei pedagogice. 

De aceea, în acest articol ne-am propus să prezentăm unele condiţii, elemente structurale şi operaţii didac-
tice, care stau la baza proiectării pedagogice şi pot fi utilizate în acţiunea de proiectare a activităţilor în instituţia 
de învăţământ extraşcolar. 

 

Repere teoretice și metodologice ale problemei abordate 
Problematica educaţiei este amplă şi complexă, iar „proiectarea şi realizarea optimă a activităţilor instruc-

tiv-educative depind de felul cum se desfăşoară, dimensionează şi articulează componentele materiale, proce-
durale şi organizatorice, care imprimă un anumit sens şi o anumită eficienţă pragmatică formării tineretului” 
[1, p.337].  În acest context este semnificativă şi definiţia educaţiei din perspectiva pedagogică, prezentată de 
Elena Macavei, care susţine că „educaţia este activitatea, procesul şi rezultatul influenţelor exercitate asupra 
individului de a se forma intelectual, moral, profesional, spiritual, fizic, estetic, pentru a deveni personalitate 
activă şi creatoare prin valorificarea potenţialului biopsihic, întru-un mediu favorabil, pentru adaptarea şi integ-
rarea socială” [2, p.9]. În opinia cercetătoarei, explicaţia conceptului educaţie, ca activitate, proces şi rezultat, 
ne oferă posibilitatea să identificăm principalele condiţii şi operaţii didactice cu referire la influenţele stabilite 
între subiectul educaţiei şi obiectul educaţiei [Ibidem, p.10]:  
 Educaţia este activitatea complexă ce presupune acţiuni conştiente, intenţionate, de influenţare a dezvol-

tării personalităţii în formare a individului şi a grupului şi acţiuni de răspuns ale celor asupra cărora se exercită 
influenţe. O activitate cu scop educativ şi cu efecte educative se desfăşoară într-un anumit context, cu agenţi de 
influenţare ce transmit cunoştinţe, experienţe, îndemnuri şi cu parteneri pasibili de a fi receptivi la transmiterea lor; 
 Educaţia este proces, întrucât se desfăşoară în timp, prin succesiuni de operaţii efectuate atât de educator, 

cât şi de educat.  La rezultate aşteptate pe plan comportamental se ajunge prin acţiuni repetate, în contexte diferite; 
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 Educaţia este rezultat prin efectele ei. Acţiunile de influenţare şi cele de răspuns se reflectă în acumu-

lările şi transformările comportamentale (cunoştinţe, deprinderi, atitudini, convingeri, capacităţi de cunoaştere) 

ale educatului şi în trăirea eficienţei influenţelor exercitate de educator. Analiza definiţiilor prezentate mai sus 

ne permite să evidenţiem ideea că, referindu-se la termenul de context, autoarea distinge acţiunile de influen-

ţare a dezvoltării şi formării personalităţii individului în contextul celor trei tipuri de educaţie: formal, nonfor-

mal şi informal. 

Actualmente, cadrul didactic are deschideri şi oportunităţi de a realiza cercetări experimentale în domeniul 

în care activează şi de a aplica modele pedagogice propuse de Pedagogia postmodernă, care „promovează o 

activitate de proiectare pedagogică determinată, axiomatic şi social, de paradigma curriculumului afirmată 

istoric în societatea postindustrială, informaţională, bazată pe cunoaştere” [3, p.46]. De aceea, proiectarea 

demersului acţional al unei activităţi trebuie să pornească de la proiectarea didactică ca: activitate, proces şi 

rezultat. Având la bază paradigma curriculumului, cadrul didactic, în funcţie de competenţele generale/speci-

fice şi obiectivele operaţionale, proiectează activitatea didactică în baza algoritmului pedagogic: conţinuturi, 

tehnologii didactice (metode, procedee, mijloace, forme de organizare), relaţia profesor-elevi şi sistemul de 

evaluare a rezultatelor şcolare/extraşcolare. 

Importanţa unor operaţii didactice care stau la baza structurii logice a proiectării didactice au fost 

identificate de Gilbert de Landsheere, care susşine că designul instrucţional presupune [4, p.266]: 

 a defini obiectivele învăţării la unul sau mai multe niveluri; 

 a sugera teme de activitate susceptibile să provoace învăţarea în sensul dorit; 

 a oferi posibilitatea de alegere a metodelor şi mijloacelor de predare şi învăţare; 

 a presupune instrumentele de control al predării ţi învăţării; 

 a determina condiţiile prealabile necesare activităţii de învăţare eficientă. 

În conformitate cu principiile praxiologice ale „lucrului bine făcut” este rezultatul unui „proiect bine gândit”, 

eficienţa oricărei activităţi este condiţionată decisiv de pregătirea ei preliminară temeinică de către o persoană 

(cadrul didactic) sau a unui grup care o proiectează şi o realizează. Cercetătoarea E.Joiţa susţine că „pregătirea 

anterioară a acţiunii este o pregătire a autorului ei, dar și a condiţiilor materiale, ergonomice, pedagogice, 

psihosociale. Cu cât acţiunea este mai bine pregătită anterior, cu atât se conturează o soluţie eficientă la situa-

ţiile ad-hoc ivite în acţiune” [5, p.140]. În această ordine de idei I.Jinga, E.Istrate, E.Macavei etc. avansează 

un algoritm procedural ce corelează patru întrebări esenţiale în următoarea ordine: 

 Ce voi face? 

 Cu ce voi face? 

 Cum voi face? 

 Cum voi şti dacă ceea ce trebuia de făcut a fost făcut? 

Astfel, răspunsurile la cele patru întrebări au permis conturarea etapelor proiectării didactice, care, în opinia 

cercetătorilor I.Jinga şi E.Istrate, pot avea următoarea clasificare [6, p.397-398]: 

1. Prezentarea obiectivelor, în cadrul căreia profesorul realizează următoarele operaţii: stabileşte ce trebuie 

să ştie şi/sau să facă elevii la sfârşitul activităţii didactice; compară ceea ce-şi propune sa realizeze conform cu 

programa şcolară, precizând performanţele minime aşteptate; apreciază, dacă obiectivele sunt realizabile în 

timpul disponibil. 

2. Analiza resurselor, care constă în: selectarea conţinutului activităţii (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 

abilităţi, capacităţi, atitudini etc.); analiza caracteristicilor elevilor, cu accent pe nivelul lor de pregătire, capaci-

tatea de învăţate şi motivaţia învăţării; analiza condiţiilor materiale. 

3. Elaborarea strategiei didactice. În această etapă a proiectării didactice profesorul se pregăteşte de: alege-

rea metodelor şi procedeelor de învăţământ; selectarea materialelor didactice necesare; alegerea mijloacelor 

tehnice de învăţământ; stabilirea celei mai potrivite îmbinări a materialelor şi mijloacelor, imaginarea unor 

situaţii de învăţare adecvate, care să asigure atingerea obiectivelor propuse la un nivel de performanţă cât mai 

înalt, cu majoritatea elevilor. 

4. Evaluarea, adică: stabilirea formelor, metodelor şi a instrumentelor prin care profesorul va putea constata 

dacă ceea ce şi-a propus s-a realizat, şi în ce măsură anume. 
Aceste acţiuni relevă următoarele: prima întrebare vizează obiectivele educaţionale, care trebuie fixate şi 

realizate; a doua întrebare face trimitere către resursele educaţionale de care dispunem sau trebuie să dispună 
cadrul didactic; cea de-a treia întrebare cere un răspuns concret privind stabilirea unei strategii educaţionale 
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pentru atingerea scopurilor. Răspunsul la a patra întrebare pune problema conturării unei metodologii de 
evaluare a eficienţei activităţii desfăşurate.  

În ce priveşte acţiunea de stabilire a strategiilor didactice, Constantin Postelnicu în lucrarea „Fundamente ale 
didacticii şcolare” accentuează complexitatea acestei activităţi care implică mai multe operaţii [7, p.318-319]: 

a) Stabilirea modurilor de organizare şi desfăşurare a activităţii instructiv-educative: frontal, pe grupe, indi-
vidual, mixt etc. 

 Activitatea frontală – realizată prin metode de expunere orală a cunoştinţelor şi receptarea lor de către 
elevi şi prin dialog frontal (cu întreaga clasă). Pentru a menţine interesul elevilor şi atenţia concentrată este 
necesar ca expunerea să fie îmbinată cu dialogul, problematizarea, demonstraţia şi observaţia. Prin folosirea 
acestor metode accentul este deplasat asupra activităţii elevului, asigurându-i astfel eficienţa prin solicitarea 
lui intelectuală. 

 Activitatea grupală (pe grupe, echipe) – poate fi realizată prin dezbateri pe grupe, munca cu fişele, cu 
manualul, prin lucrări aplicative şi de laborator efectuate în grup etc. 

 Activitatea individuală a elevului este cel de-al treilea mod de lucru. Ea are un caracter personal, 
diferenţiat sub aspectul ritmului de desfăşurare, nivelului de realizare şi al modalităţilor operaţionale folosite. 
Se poate desfăşura independent sau dirijat, sub îndrumarea profesorului, plurimodal: experienţe, lucrări aplica-
tive, observare, experimentare, studierea unor documente, surse informaţionale etc., toate aceste metode consti-
tuind, totodată, modalităţi de exersare a elevilor în scopul fixării şi consolidării cunoştinţelor teoretice însuşite, 
al formării de priceperi, deprinderi, operaţii şi aptitudini corespunzătoare. 

b) A doua operaţie pe care o include acţiunea supusă cercetării noastre este stabilirea tipurilor de învăţare 
ce urmează a fi realizate şi a sarcinilor specifice fiecărui tip: învăţarea receptiv - reproductivă, cea logică sau 
cognitivă (bazată pe înţelegerea conţinutului său), operaţională (elaborarea de operaţii mentale, priceperi şi 
deprinderi de a opera cu cunoştinţele), algoritmică, învăţarea independentă şi creatoare – aceasta constituind 
modelul său ideal.  

c) În dependenţă directă de modurile de lucru şi tipurile de învăţare programate vom efectua operaţia 
următoare – alegerea mijloacelor, metodelor şi procedeelor de predare-învăţare, a căror utilizare contribuie la 
realizarea efectivă a obiectivelor stabilite. Pentru a produce acest efect mijloacele şi metodele alese trebuie să 
stimuleze şi să favorizeze exersarea comportamentelor fixate în obiective. 

Un alt autor, Ioan Nicola, care atribuie un rol deosebit strategiilor didactice în proiectarea didactică, susţine 
că: „alegerea judicioasă a metodelor de predare-învăţare şi folosirea lor eficientă în plan instructiv-educativ 
implică cu necesitate realizarea optimă a două operaţii esenţiale şi complementare: 

•  programarea externă care se referă la modul de prelucrare, ordonare şi prezentare a cunoştinţelor; 
• programarea internă care vizează diversitatea factorilor psihologici (procese şi însuşiri psihice, funcţii 

psihice, factori motivaţionali, operaţii intelectuale) antrenaţi în asimilarea conţinutului informaţional stabilit 
(programat) anterior” [8, p.374]. 

Analizând toate aceste operaţii, putem remarca că realizarea optimă a acestora este cerinţa metodologică, 
care condiţionează procesul de transformare a elementelor de conţinut proiectate în achiziţii (rezultate) ale 
învăţării, integrate organic în structura personalităţii fiecărui elev. Astfel, o activitate didactică este cu atât mai 
eficientă cu cât obiectivele ei au fost realizate într-un timp cât mai scurt, cu cheltuieli minime de resurse 
materiale, cu mai puţină oboseală şi cu mai multă plăcere pentru efortul depus. 

Astfel, respectând aceste cerinţe, putem asigura o conexiune inversă, care şi constituie o condiţie esenţială 
a autoreglării şi optimizării procesului educaţional. În acest sens, Constantin Postelnicu susţine că „ambele 
acţiuni (autoreglarea şi optimizarea) au ca efect cumulativ sporirea randamentului şcolar, atingerea unor indici 
superiori de eficienţă în planul finalităţilor instructiv-educative, aceasta constituind temeiul axiologic şi 
praxiologic, raţiunea necesară şi suficientă a proiectării pedagogice, activitate pe cât de complexă, pe atât de 
laborioasă” [7, p.321]. Acţiunile şi operaţiile prezentate mai sus constituie, în unitatea şi succesiunea lor 
coerentă, algoritmul proiectării pedagogice. Iar cercetătorul I.Radu identifică următoarele acţiuni componente 
ale unui astfel de algoritm:  

 analiza logică a conţinutului ce trebuie predat; 
 revederea şi precizarea scopurilor instructiv-educative ale disciplinei respective; 
 cunoaşterea nivelului de pregătire a elevilor, în special a disponibilităţilor lor de învăţare, precum şi a 

condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactico-educative, aceasta fiind considerată o condiţie esenţială pentru 
reuşita proiectării; 
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 elaborarea sistemului de lecţii [Apud 7, p.321]. 
Analizând aceste aspecte ale problemei, este important să evidenţiem că acţiunile şi operaţiile specifice 

proiectării didactice se constituie ca etape succesive şi interdependente în activitatea de proiectare. În viziunea 
cercetătorilor, unele dintre ele reprezintă elemente pregătitoare ale procesului educaţional, iar altele vizează 
strategiile de realizare a obiectivelor şi de evaluare a rezultatelor ce vor fi obţinute. 

În continuare, referindu-ne la etapele proiectării pedagogice, vom analiza clasificarea prezentată în litera-
tura de specialitate: 

Prima etapă cuprinde operaţiile de identificare şi formulare a obiectivelor corespunzătoare disciplinei pre-
dare şi fiecărei lecţii. Formularea precisă, clară şi corectă a acestora este condiţia fundamentală a proiectării 
corecte a sistemului de lecţii şi a fiecărei lecţii în parte. În opinia cercetătorilor, la această etapă a proiectării 
activităţii didactice cadrul didactic trebuie să ia în considerare şi alte aspecte de ordin valoric pe care trebuie 
să le atingă sau spre care trebuie să tindă performanţele proiectate. Asemenea aspecte definesc „criteriul de 
optimalitate” la care se referă unii pedagogi, considerându-l esenţial în formarea obiectivelor şi evaluarea 
rezultatelor. Autorii Ioan Cerghit şi Lazăr Vlăsceanu consideră că „problema optimalităţii activităţii instructiv-
educativ se referă la nivelul aşteptat şi realizat al performantelor obţinute de elevi în învăţare. Cu cât un număr 
mai mare de elevi ajunge să însuşească o cantitate mai mare de informaţie şi să-şi dezvolte la un nivel cât mai 
înalt deprinderi intelectuale şi profesionale, date fiind limitele spaţiale şi temporale ale procesului de instruire, 
cu atât activitatea instructiv-educativă are o eficacitate mai ridicată. Criteriul de optimalitate a instruirii şcolare 
este reprezentat de creşterea performanţelor în învăţare ale elevilor” [9, p.62]. Referindu-se la acest criteriu, 
cercetătorii au stabilit următoarele operaţii pe care le implică acesta [Ibidem, p.64-66]: 

– maximalizarea performanţei medii, realizabilă „prin creşterea exigenţei faţă de standardele minimale de 
conţinut”. Standardele maximale sunt programate pentru elevii apţi să le atingă şi vizează elemente de conţinut 
(cunoştinţe, priceperi, deprinderi etc.) cu un grad înalt de dificultate; 

–  orientarea prioritară a abaterilor de la medie spre niveluri performanţiale mai înalte; 
–  stabilirea unor trepte progresive de trecere către standarde maximale de conţinut al învățării. 
A doua etapă este marcată de stabilirea resurselor necesare realizării obiectivelor formulate anterior. Opera-

ţiile integrate în această etapă vizează identificarea diferitelor tipuri de resurse şi anume: 
–  conţinutul învăţării: informaţii, valori, norme, date, fapte şi exemple concrete, modele atitudinale şi com-

portamentale etc.; 
– resurse psihologice ale elevilor: experienţa lor cognitivă anterioară (fondul aperceptiv sau nivelul de pre-

gătire); capacităţi de învăţare (aptitudini şcolare, nivelul funcţional al proceselor psihice implicate în această 
activitate); priceperi şi deprinderi intelectuale, motivaţia învăţării etc.; 

– resurse materiale (condiţii didactico-materiale de care depinde buna desfăşurare şi finalizare a procesului 
de instruire şi educare: spaţiul de învăţământ cu dotările necesare, mijloace de învăţământ, materiale didactice); 

– timpul disponibil de instruire, precizat în planurile de învăţământ şi în programele şcolare. 
În etapa a treia sunt stabilite strategiile didactice (de predare-învăţare) optime prin care sunt organizate, 

dirijate şi realizate aceste activităţi şi, implicit, obiectivele incluse în programul de instruire. Este necesar ca 
în programarea şi, mai ales, în utilizarea strategiilor să se pună un accent deosebit pe îmbinarea şi dozarea lor 
judicioasă şi eficientă. 

În etapa finală (a patra) sunt stabilite instrumentele (mijloace, metode, probe) şi criteriile de evaluare a 
rezultatelor activităţii şcolare (de predare-învăţare). Validitatea evaluării este condiţionată de întemeierea ei pe 
anumite criterii şi cerinţe, în special pe obiectivele operaţionale, fapt ce implică raportarea rezultatelor obţinute 
la rezultatele anticipate, deci la obiective. 

Evidenţierea operaţiilor şi acţiunilor pe care trebuie să le ia în considerare cadrul didactic în proiectarea 
pedagogică; de menţionat că eficienţa acesteia nu se asigură în mod automat şi obligatoriu. De aceea, în 
elaborarea proiectului de activitate trebuie respectate un şir de norme şi condiţii. Elena Joiţa susține că cele 
mai semnificative condiţii sunt [5, p.150]: 

 claritatea, precizia şi completitudinea formulării obiectivelor informative şi formative realizabile la ni-
velul structurii logico-didactice vizate: un anumit obiect de învăţământ, capitol, subcapitol sau temă, un sistem 
de lecţii, o lecţie sau o acţiune educativă concretă; 

 să indice modalităţile de realizare a obiectivelor formulate, iar aplicarea acestora să implice un consum  
raţional de resurse; 

 diversele componente şi aspecte ale procesului instructiv-educativ să fie astfel concepute încât între ele 
să existe concordanţă şi unitate, raporturi de compatibilitate; 
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 acţiunile de predare-învăţare-evaluare proiectate să aibă unitate, continuitate şi coerenţă, fapt ce impune 
centrarea lor pe obiectivele stabilite; 

 realismul proiectării, acesta presupunând raportarea permanentă la posibilităţile şi condiţiile existente, 
la contextul real în care se va desfăşura activitatea pe care o proiectăm; 

 să ofere variante acţionale posibile dar raţionale, care să permită adaptarea  comportamentului didactic 
în funcţie de situaţiile pedagogice (de instruire şi educaţionale) inedite; 

 să fie fundamentată ştiinţific, aceasta presupunând mai multe acţiuni: valorificarea creatoare de către 
profesor a experienţei teoretice şi practice acumulate, documentarea preliminară temeinică, cunoaşterea facto-
rilor interni şi externi implicaţi în desfăşurarea sa; 

 să surprindă modalităţile de relaţionare între profesor şi elevi în diferite etape ale activităţii, prin alter-
narea modurilor de comunicare, organizare a acţiunilor, prin afirmarea funcţiei de coordonare şi dirijare, de 
activizare, de motivare a participării elevilor; 

 să se coreleze cu diferitele tipuri de proiectare, planificare, pe etape ale procesului de învăţământ, pentru 
a asigura continuitatea, dimensionarea corectă ă sistemelor de acţiuni, consecvenţa în realizarea scopurilor, 
obiectivelor. Fiecare proiect, planificare se raportează la cele precedente, la situaţiile prezente şi la activităţile 
ce vor urma, la corelaţii interdisciplinare”. 

Proiectarea didactică este o activitate complexă şi implică mai mulţi factori, etape şi operaţii didactice, ceea 
ce evidenţiază competenţa de proiectare şi organizare a cadrului didactic, dar şi a creativităţii. După Constantin 
Postelnicu, în prima fază – cea de proiectare – „creativitatea profesorului” se exprimă plurimodal, şi anume 
[7, p.327]: 

 conceperea sistemică a activităţii instructiv-educative, fapt ce echivalează cu adoptarea unei viziuni de 
ansamblu, integratoare asupra acestei activităţi şi a relaţiilor multiple dintre componentele sale; 

 elaborarea unor variante optime de organizare, conducere şi desfăşurare a activităţii la care se raportează; 
 formularea judicioasă a obiectivelor pedagogice şi alegerea strategiilor optime de realizare a lor; 
 imaginarea unor situaţii şi strategii de învăţare stimulative, menite să-i sensibilizeze şi să-i activizeze pe 

elevi; 
 imaginarea unor situaţii de instruire şi educaţionale (situaţii pedagogice) probabile ce pot apărea sub 

influenţa factorilor implicaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi a relaţiilor multiple dintre ei; 
 anticiparea unor manifestări comportamentale posibile din partea elevilor şi imaginarea unor modalităţi 

de abordare şi rezolvare ipotetice. 

De asemenea, autorul susţine că „în desfăşurarea reală (faza de realizare) a activităţii didactico-educative 
între normativitate, reprezentată de principiile didactice, reguli şi cerinţe, şi creativitate există relaţii de 

interdependenţă funcţională, în sensul că aplicarea lor creatoare conferă lecţiei valenţe specifice unui act de 
creaţie” [Ibidem, p.328]. 

Această viziune este susţinută şi de Ioan Cerghit, care consideră că „oricât de judicioasă şi riguroasă ar fi 
proiectarea unei lecţii, realizarea proiectului didactic nu este o simplă execuţie, este şi spontaneitate şi creaţie” 

[10, p.135]. În sprijinul acestei teze, cercetătorul invocă câteva argumente psihologice [Ibidem, p.135-136]: 
Un prim argument îl constituie modul de acţiune, de manifestare a agenţilor procesului de învăţământ – 

educatorul şi educatul. Aceştia nu acţionează mecanic, automat, în baza prescripţiilor principiilor didactice şi 
a proiectului didactic. Dimpotrivă, ei acţionează, se manifestă ca fiinţe raţionale şi sensibile, deci care gândesc 

şi simt, care receptează mesaje şi atitudini, aprobându-le sau dezaprobându-le în funcţie de semnificaţia pe 
care o au şi de efectul indus în conştiinţa lor.  

Un alt argument îl constituie exprimarea unor emoţii, sentimente, atitudini şi convingeri în procesul comu-
nicării didactice. Aceste forme de conduită nu sunt şi nu pot fi programate, normate, operaţionalizate; ele se 

produc în afara cadrului normativ, având un caracter spontan şi creativ. În consecinţă, ele reclamă o strategie 
şi stiluri comportamentale flexibile şi nuanţate din partea educatorului, intuirea unor reacţii sau soluţii contex-

tuale, adaptarea lui rapidă şi suplă la situaţii noi şi reacţii neaşteptate”. 
În continuare, este necesar a sublinia că literatura psihopedagogică şi metodică fundamentează reperele 

teoretice şi metodologice, pentru realizarea unui demers corect de proiectare didactică: 

– să permită o abordare diferenţiată a procesului didactic în funcţie de particularităţile individuale / de 

grup şi nevoile, cerinţele educabililor; 

– să pornească de la premisa optimistă că orice copil poate învăţa eficient în condiţiile alegerii celor mai 

potrivite metode şi mijloace didactice; 
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– să se constituie într-un document orientativ care să elimine improvizaţia, dar să dea posibilitatea de 
manifestare a creativităţii cadrului didactic în demersul educativ realizat; 

– să se constituie într-o radiogramă a elementelor esenţiale ale activităţii didactice ce urmează a se desfăşura. 
Referindu-ne la complexitatea procesului educaţional din instituţia extraşcolară, precum şi la varietatea 

activităţilor desfăşurate, putem evidenţia că acestea oferă copilului o bază largă de cunoştinţe pe care şi le 
însuşeşte în mod organizat, sistematic, gradat, realizându-se obiective de dezvoltare propuse. Activităţile di-
dactice desfăşurate în mediul extraşcolar au caracter preponderent acţional, benevol, sunt variate, de aceea se 
proiectează ţinându-se cont de următoarele trăsături [11, p.84]: 

– activităţile sunt opţionale şi benevole; 
– copiii sunt implicaţi direct / ca participanţi nemijlociţi în raport cu aceste activităţi; 
– conţinuturile acestor activităţi sunt deschise spre interdisciplinaritate / educaţie permanentă; 
– nu se operează evaluări decât în limitele nevoii de stimulare şi susţinere a elevilor. 
În procesul de organizare a activităților în instituţia extraşcolară se solicită o proiectare a activităților din 

partea cadrelor didactice, deoarece această acțiune reprezintă atât un punct de plecare, cât şi un sprijin pe 
parcursul realizării activităţii. Proiectele vor include acele elemente şi operaţii didactice esentiale, de structu-
rare, de previziune posibilă ce conduc la rezultatele aşteptate. În acest context, subliniem că o condiţie necesară 
pentru obţinerea unor rezultate din partea elevilor/tinerilor este asigurată de acţiunea de proiectare a activităţi-
lor didactice şi extradidactice, urmărind structura conţinutului (şi a detalierilor de conţinut) şi integrarea aces-
tuia într-un sistem conceptual, unitar şi de referinţă specific profilului de activitate a cercului, precum şi a 
performanţelor extraşcolare ale educatului. La baza proiectării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşco-
lar, cadrele didactice trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: 

– să precizeze clar competenţele generale/specifice şi obiectivele operaţionale; 
– să analizeze metodele pedagogice  şi specifice activităţii de cerc, materialele didactice şi resursele educa-

ţionale de care dispune, pentru a organiza şi realiza activitatea; 
– să selecteze strategiile didactice potrivite, pentru a realiza competenţele generale/specifice şi obiectivele 

operaţionale; 
– să stabilească un sistem de evaluare a competenţelor ce urmează a fi realizate. 
           

Concluzii 

Cadrele didactice, fiind principalii actori educaţionali, care proiectează activităţile didactice şi extradidacti-

ce atât în instituţiile de învăţămât formal, cât şi în cele de tip extraşcolar, trebuie să se bazeze pe respectarea 

unor condiţii, elemente structurale şi operaţii didactice, pentru a putea asigura o activitate reuşită şi eficientă. 
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