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Abstract 
 
The pedagogical mastery of the teaching economic informatics, in an exhaustive manner, by the didactic entity, 
determines the degree of training of the specialist in the field, ensuring instructive valences and formative performance. 
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Evoluţia societăţii în ultimele decenii a marcat o schimbare fundamentală într-o societate 

digitală şi şi-a pus amprenta asupra tuturor subsistemelor sale, necesitând crearea de noi tehnologii 
informaţionale pentru diferite domenii socio-economice, în special educaţie. De aceea problema 
proiectării didactice la etapa actuală este marcată de aceste  schimbări. 

Componentele procesului predare-învăţare s-a transformat într-o sintagmă contemporană de 
acumulare a informaţiei prin intermediul surselor clasice şi a celor moderne la care într-un mod 
organic se ataşează subiectul educaţiei – studentul, capabil nu numai să acumuleze dar şi să reflecte 
cele  dobândite prin intermediul mijloacelor tehnice şi ale tehnologiilor performante. 

Piaţa proceselor educative este pătrunsă de o concurenţă acerbă ale celor menţionate axată  
atât pe însuşirea individuală cât şi pe competenţele cadrului didactic în pregătirea şi desfăşurarea 
lecţiei. 

Astfel, obiectivul major al didacticii universitare este de a responsabiliza studentul, de a-l 
ajuta să se dezvolte, să-şi modeleze personalitatea şi de a-şi dezvolta încrederea în sine, prin 
recurgerea la practici pedagogice centrate pe activitatea de învăţare individuală sau colaborativă a 
studentului. 

În efortul actual de modernizare şi optimizare a învăţământului, menit să asigure creşterea 
calitativă a activităţii didactice, proiectarea, organizarea,  pregătirea şi desfăşurarea lecţiei ocupă 
un loc central. 

Scopul lucrării explorează ideea de a arăta predarea informaticii economice în învăţământul 
superior pentru a produce competenţe, rezultate din procesul instructiv. 

Reformele educaţionale actuale sunt, în primul rând şi înainte de toate, reforme ale 
curriculum-ului. Varietatea abordărilor ataşate curriculum-ului reprezintă un semn de dinamism şi 
de vitalitate a domeniului. Evoluţia abordărilor curriculare cuprinde convenţional trei etape: • Etapa 
tradiţională – curriculum-ul are sensul de ,,curs oficial” organizat într-un cadru instituţionalizat 
specializat în educaţie; • Etapa modernă – curriculum are sensul de proiect pedagogic organizat prin 
corelarea obiectelor (disciplinelor) de învăţământ cu experienţele de învăţare directă şi indirectă ale 
studenţilor; • Etapa postmodernă – curriculum are sensul de proiect pedagogic organizat pe baza 
unor principii care evidenţiază importanţa prioritară a obiectivelor asumate, care determină alegerea 
anumitor experienţe de învăţare, strategii de organizare a învăţării, mijloace de evaluare [1]. 

În literatura de specialitate, alături de sintagma “proiectare didactică” circulă expresia 
sinonimă “design al instruirii”, ce valorifică un termen preluat din limba engleză. 

În viziunea profesorului universitar Vl. Guţu proiectarea este ”…un construct curricular care 
presupune un ansamblu unitar de acţiuni şi operaţii de anticipare şi pregătiri a activităţii 
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educaţionale în toate componentele sale: obiective, conţinuturi, strategii didactice, strategii de 
evaluare, mijloace şi procedee de predare – învăţare – evaluare – cercetare”. 

Proiectarea didactică (designul instrucţional) reprezintă un demers complex şi sistemic de 
anticipare a desfăşurării activităţii de instruire.  

Multe cadre didactice probează cunoştinţele ample de specialitate, dar întâmpină serioase 
dificultăţi atunci când este vorba de adoptarea şi utilizarea unor strategii şi tehnologii didactice 
eficiente. De aceea, o îmbunătăţire radicală a calităţii predării nu se poate realiza în absenţa formării 
competenţelor de natură pedagogică şi didactică.  

Proiectarea didactică în cadrul învăţământului superior vine să completeze curriculum-ul 
universitar şi să aducă un suflu nou, modern în ceea ce priveşte predarea, învăţarea, evaluarea, 
cercetarea în învăţământul superior [2]. 

În învăţământul superior există cadre didactice care consideră proiectarea o etapă necesară, 
dar şi altele, care au o vechime impunătoare de muncă şi care pun la îndoială, deseori, utilitatea 
acestui ”act şcolăresc şi de rutină”. Cea de-a doua poziţie este determinată de numărul mare de 
documente care se elaborează obligatoriu de cadrele didactice, uneori nejustificat. 

Proiectarea didactică nu poate să lipsească din preocupările profesorilor, pentru că o lecţie 
bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare. Proiectul didactic trebuie să fie un 
instrument necesar de lucru pentru cadrul didactic. 

Un cadru didactic bine intenţionat trebuie să-şi pună următoarea întrebare: cum aş putea face 
astfel încât întotdeauna activităţile didactice pe care le desfăşor să fie eficiente? 

Soluţia ar fi proiectarea instruirii care implică organizarea şi ordonarea materialului ce 
urmează a fi predat → învăţat →evaluat la nivelul corelaţiei funcţional - structurale dintre profesor 
şi student [5]. 

Profesorul proiectează o acţiune bazată pe: 
definirea obiectivelor pedagogice; stabilirea conţinutului; aplicarea metodologiei; asigurarea 
evaluării activităţii didactice, educative. 

Pe lângă obiectivele operaţionale, lecţia are un obiectiv - cadru (scopul lecţiei). Acesta 
exprimă intenţia cadrului didactic de a obţine modificări în comportamentul studenţilor; indică acele 
capacităţi ce vor fi învăţate în lecţie (însuşirea unui concept, formarea unei deprinderi etc.); 
constituie criteriul de bază pentru stabilirea tipului de lecţie: mixtă, de predare, de formare a 
priceperilor şi deprinderilor, de consolidare şi sistematizare, de verificare şi apreciere, etc. [3]. 

Pentru a fi eficient, un proiect de lecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe [4]: 
• adecvarea la situaţiile didactice concrete; 
• operaţionalitate, putând fi uşor de descompus în operaţiuni distincte, pentru a fi aplicat în 

practică; 
• flexibilitate şi adaptabilitate la situaţii noi, care cer modificări „din mers”, pe parcursul 

desfăşurării lecţiei; 
• economicitate, astfel încât, într-un cadru strategic simplu, să se poată realiza cât mai mult 

din punct de vedere practic. 
Cursul universitar reprezintă o formă de organizare a activităţii didactice proiectată şi 

realizată în învăţământul superior. 
Proiectarea cursului universitar angajează o gestiune pedagogică adaptată/adaptabilă la 

resursele existente în plan uman (profesor - studenţi - alţi factori), material (spaţiu - timp - bază 
didactică disponibilă), valorificabile nivel: mono, intra, inter sau/şi trans-disciplinar, în diferite 
forme de organizare a instruirii: prelegeri, lucrări de laborator, activităţi de documentare, activităţi 
practice, lucrul individual, module, credite, etc., finalizate de regulă prin examen sau colocvii 
(semestriale, anuale ) susţinute în scris, oral, prin lucrări aplicative, etc. 

Predarea reprezintă acţiunea cadrului didactic de transmitere a cunoştinţelor la nivelul unui 
model de comunicare unidirecţional, dar aflat în concordanţă cu anumite cerinţe 

metodologice care condiţionează învăţarea. 
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Învăţarea reprezintă, în înţeles pedagogic, activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a 
determina schimbări comportamentale la nivelul personalităţii studentului prin valorificarea 
capacităţilor studentului de a obţine cunoştinţe, deprinderi, strategii şi atitudini cognitive. 

 În sens pedagogic, învăţarea reprezintă modalitatea specific umană de achiziţie a 
cunoştinţelor, competenţelor şi aptitudinilor.  

Predarea – învăţarea este un proces cu o complexitate structurată pe acţiunile conjugate ale 
unor componente de o mare diversitate, cu caracteristici variate. Acest proces nu este unul de scurtă 
durată, ci se derulează în timp, prin transmiterea de cunoştinţe, formarea şi dezvoltarea abilităţilor, 
aptitudinilor, capacităţilor, competenţelor. Modificarea pozitivă a acestor variabile, în sensul în care 
cunoştinţele pot fi aplicate în practică, este influenţată favorabil de utilizarea frecventă a metodelor 
interactive în activităţile didactice. 

Lecţia reprezintă o modalitate fundamentală de organizare a activităţii didactice şi de 
instruire. 

Definirea conceptului de lecţie din perspectivă curriculară constă în faptul că profesorul 
lecturează esenţialul iar studentul meditează eficient înaintea lecţiei şi după terminarea lecţiei ca 
efect al prezentării informaţiei. Activitatea studentului este ghidată de către profesor. 

Lecţia poate fi interpretată ca un program didactic, bazat pe un sistem de acţiuni structurate 
în funcţie de obiectivele generale şi specifice ale procesului de învăţământ, acţiuni operaţionalizate 
adecvate la nivelul fiecărui student, într-o atmosferă de lucru congruentă [5].     

În literatura de specialitate sunt prezentate diferite modele de proiecte de lecţii, toate vizând 
aceleaşi aspecte de bază. Cadrul didactic va opta pentru acel model pe care-l consideră mai util şi 
eficient. 

Elaborarea unor lecţii de calitate presupune mulţi ani de activitate didactică. Progresul este 
posibil nu numai datorită spiritului critic şi dorinţei permanente de perfecţionare a profesorului, ci şi 
sprijinului studenţilor cu care se lucrează şi a unei permanente autoevaluări. Ulterior, aceste 
observaţii vor servi ca suport pentru o mai bună organizare a demersului pedagogic de pregătire a 
unei lecţii şi de necesitatea de a folosi tehnologiile informaţionale moderne, deosebit de relevante.  

Cadrul didactic universitar În procesul de proiectare urmează a ţine cont de următoarele 
axiome: 

Ce aud, uit; Ce aud şi văd, îmi amintesc puţin; Ce văd şi întreb sau discut cu cineva, 
încep să înţeleg; Ce aud, văd, discut şi fac, însuşesc şi deprind; Ce redau altcuiva, învăţ 
cu adevărat; Ceea ce pun în practică, mă transformă (După Kees Both, Crezul 
instruirii). 

 
Proiectarea unei lecţii se finalizează cu elaborarea proiectului de lecţie. 
Indiferent de varianta folosită, important este ca demersul anticipativ întreprins de profesor 

să se adecveze situaţiilor concrete de învăţare şi să conducă la rezultate satisfăcătoare. 
Proiectul de lecţie se compune dintr-o parte introductivă, care fixează un număr de elemente 

comune oricărei lecţii: disciplina, data, lectorul, tipul lecţiei, durata, subiectul lecţiei, locul de 
desfăşurare, obiectivul - cadru (scopul), obiective operaţionale,  strategiile didactice (metode şi 
procedee, forme de organizare, dotare didactică, forme de evaluare etc.) - partea a I-a, şi Partea a 
doua a proiectului cuprinde desfăşurarea propriu-zisă a lecţiei, în care se indică momentele 
(evenimentele) lecţiei, se prezintă detaliat secvenţele de conţinut, se descriu acţiunile întreprinse de 
profesor şi studenţi, se precizează metodele, procedeele şi mijloacele şi se stabilesc elementele de 
feed-back care intervin pe parcursul lecţiei [6]. 

Propunem, în continuare, un model orientativ de proiect de lecţie pentru confirmare. 
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CONCLUZII 
1. Proiectul de lecţie este un instrument al activităţii cadrului didactic şi concomitent o condiţie 

necesară, dar nu şi suficientă, pentru realizarea unei lecţii reuşite.  
2. Proiectul are menirea să aşeze pe baze ştiinţifice demersul didactic, fără însă a şabloniza 

activitatea instructiv-educativă şi a încorseta creativitatea cadrului didactic.  
3. Proiectarea didactică a sintezat mai multă rigoare în pregătire şi a asigurat trecerea de la proiect 

la realizare fără ezitări, fără improvizaţii şi deci fără eşec. 
4. Proiectarea lecţiei a asigurat calitate, proces bine dirijat şi gândit, a atins obiectivele trasate şi 

formarea competenţelor preconizate la studenţi, fapt confirmat de evaluare. 
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