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ASPECTE GENERALE PRIVIND LUCRAREA METODICO - ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI
DIDACTIC I
În Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (Anexa
la OM Nr. 5720 / 20.10.2009), la art. 67 alin (1) se precizează: „Elaborarea lucrării metodico-stiințifice este
o probă menită să pună în evidenţă capacitatea candidatului de a evalua şi a valorifica experienţa didactică
acumulată la catedră, de a investiga, folosind adecvat metodologia cercetării pedagogice, fenomenele
educaţionale şi de a identifica astfel factorii, sensurile şi modalitățile de ameliorare/ inovare/ dezvoltare
a procesului educaţional. Elaborarea lucrării trebuie să releve preocuparea candidatului de a-şi actualiza
sistematic cunoștințele de specialitate şi psihopedagogice, de a analiza şi a evalua critic diferitele abordări
privind didactica specialității”.
Art. 67, alin 2 din

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul

preuniversitar (Anexa la OM 5720 /20.10.2009) precizează: Lucrarea metodico-ştiintifică se elaborează în
perioada cuprinsă între data de 15 februarie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere şi data
de 31 august a anului şcolar următor.
Prezentul material prezintă, sintetic, condiţiile de elaborare şi redactare a unei lucrări metodicoştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, condiţiile fiind preluate din „Ghidul teoretic şi aplicativ
pentru realizarea lucrării de licenţă / disertaţie” (F. R. Mogonea, F. Mogonea, Popescu, Ştefan, 2012) şi
adaptate la specificul acestui tip de lucrare. În redactarea acestuia, am plecat de la premisa că lucrarea
metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I constituie dovada nivelului şi a calităţii pregătirii
profesionale, că aceasta trebuie să evidenţieze o corelaţie sintetică între cunoştinţele fundamentale, de
specialitate, dar şi capacităţile practic-metodologice pe care profesorul le-a dobândit pe parcursul carierei
didactice.
Prezenta lucrare se doreşte a fi suport, material de sprijin în facilitarea redactării corecte a lucrării
pentru obţinerea gradului didactic I, dar şi în eficientizarea activităţilor de coordonare a acestor lucrări.
În acest sens, lucrarea:
 prezintă aspectele generale privind lucrarea (importanţă, dimensiune, condiţii/exigenţe generale
ale lucrării);
 evidenţiază structura unei lucrări metodico-ştiinţifice;
 identifică etapele elaborării lucrării pentru obţinerea gradului didactic I;
 subliniază anumite aspecte legate de documentare: identificarea, selectarea, evaluarea,
valorificarea surselor de documentare;
 punctează normele de redactare;

 conturează reguli de prezentare a lucrării metodico-ştiinţifice;
 propune grile de evaluare;
Lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I trebuie să pună în evidenţă
contribuţiile candidatului la perfecţionarea activităţii instructive-educative, cercetări acţiune privind
procesul didactic care să prezinte aplicarea creatoare a unor idei pedagogice la condiţiile concrete în care
se desfăşoară acţiunea educaţională, extinderea unor modele de bune practice în procesul formării
personalităţii elevilor.
În elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice, responsabilitatea revine candidatului, acesta având
obligaţia de a „colabora cu profesorul – conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui
program stabilit de comun acord ” (art. 67, alin 6). De asemenea, răspunderea pentru conţinutul şi
calitatea lucrării metodico-ştiinţifice, precum şi pentru respectarea normelor juridice şi deontologice
privind creaţia ştiinţifică şi drepturile de autor, revine candidatului şi conducătorului ştiinţific.

CAPITOLUL I
ALEGEREA TEMEI LUCRĂRII METODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREA GRADUL DIDACTIC I
Alegerea temei reprezintă un moment important al demersului de elaborare a unei lucrări de gradul
I. Insistăm asupra exigenţelor care trebuie respectate în alegerea temei ca şi asupra modalităţii de
formulare corectă a acesteia.
1.1. Exigenţe respectate în alegerea temei
Alegerea temei reprezintă primul pas în activitatea de elaborare a unei lucrări de gradul I, având un
rol hotărâtor în finalizarea lucrării . Cea mai frecventă sursă de dificultăţi este alegerea greşită a temei. De
aceea, este de dorit respectarea următoarelor principii în alegerea unei teme de cercetare:
 Pertinenţa - alegeţi o temă semnificativă pentru specializarea pe care o veţi absolvi şi care să contribuie
la dezvoltarea cunoaşterii practice în domeniul respectiv;
 Focalizarea - nu tatonaţi în toate direcţiile (alegând orice vi se pare că are legătură cu subiectul), nu
vizaţi subiecte vaste şi tratări exhaustive; concentraţi toate demersurile pe un aspect precis delimitat,
şi ghidaţi-vă tot timpul după obiectivul şi ipotezele stabilite;
 Realismul - tema selectată trebuie să fie accesibilă studiului cu resursele disponibile unui student
(accesul la bibliografie, la unele metode de studiu şi la populaţia ţintă, necesarul de timp etc.);
 Detaşarea - nu deveniţi sclavii bibliografiei; folosiţi-o şi nu vă lăsaţi folosiţi de ea, copleşind lucrarea de
citate; îndrăzniţi analiza şi interpretarea celor citate, precizarea unor opinii personale, comentarii;
 Autodezvoltarea - tema aleasă pentru studiu trebuie să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi
abilităţilor de cercetare ale studentului, să fie provocatoare şi să ofere oportunităţi de a învăţa metode
şi practici noi.
1.2. Modalităţi de formulare corectă a temei
Alegerea temei este un prim pas important în demersul de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice.
Cu obligativitate, sunt de urmărit câteva exigenţe în acest sens (Joiţa, 2000, pp. 197-200):
a. Aspecte generale privind motivarea alegerii temei


Cât de actuală este tema?



Care sunt nevoile imediate ale învăţământului în temă?



Cât de fundamentată este tema în teorie şi practică? Cât de semnificativă?



Ce lămuriri noi sunt necesare pentru practică, metodică?



Ce dificultăţi teoretice şi practice caută să elucideze?



Cât poate anticipa anumite soluţii ameliorative aplicative?



Are suport teoretic suficient?



Cât poate interesa alte cadre didactice, foruri de decizie?



Câtă valoare aplicativă directă poate avea?



Cât, cum poate fi verificată supoziţia rezultată, teoretic şi practic?



Ce probleme false se pot contura în rezolvarea temei?



Titlul este suficient de limitat/elaborat în raport cu complexitatea temei?

b. Aspecte personale privind motivarea alegerii temei:


Ce preocupări proprii anterioare, acumulate în timp, au contribuit la alegerea temei?



Ce vă arată studiul documentar preliminar (ştiinţific, psiho-pedagogic, metodic) asupra nevoii de
rezolvare a temei?



Ce v-a sugerat practica şcolară proprie în acelaşi sens?



Ce probleme, aspecte ale temei v-a ridicat aplicarea cerinţelor reformei actuale a învăţământului?



Cum puteţi formula, într-o primă variantă generală, ameliorarea metodică pe care o întrevedeţi,
o presupuneţi ca necesară şi posibilă?



Ce aspecte particulare ar trebui urmărite în temă?

c. De evitat (Joiţa, 2003; Bocoş, 2003):


Alegerea unei teme strict ştiinţifice;



Alegerea unei teme care nu corelează cu programele şcolare, care nu are corespondent în
activitatea didactică;



Cantonarea la nivelul unor aspecte/ teme prea vaste, prea complexe sau prea pretenţioase, care să
nu poată fi operaţionalizate şi abordate în mod eficient;



Repetarea unor cercetări finalizate deja şi care au fost clarificatoare în problematica abordată



Formularea ca problemă de cercetat a unor truisme, banalităţi, respectiv enunţuri cărora li se
atribuie statutul de problemă, dar care simt lipsite de doza de incertitudine absolut necesară unei
teme care să asigure startul cercetării;



Neasigurarea corespondenţei dintre tema,'' titlul cercetării, titlul capitolelor şi conţinutul lor; mai
amintim aici importanţa ipotezei cercetării şi corespondenţele care trebuie să se stabilească între
tema/ titlul cercetării şi finalitatea propusă, ipoteza cercetării, conţinutul/ esenţa investigaţiilor şi
rezultatele obţinute şi concluziile stabilite (este vorba despre corespondenţe între oricare două
elemente din cele prezentate şi despre corespondenţa dintre ele, considerate în ansamblu).



Tema (prin titlu) trebuie să evidenţieze latura metodică, nu doar cea ştiinţifică (exemplu:
„Modalităţi de familiarizare a elevilor cu limbajul poeziei moderne”, „Aspecte psiho-pedagogice
privind tratarea diferenţiată în predarea, învăţărea, evaluarea matematicii, clasa a III-a”).

CAPITOLUL II
DOCUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ
2.1. Sursele de documentare
În cazul elaborării lucrărilor de gradul I având teme specifice educaţiei, în general putem vorbi de 3
mari categorii de surse de documentare (Bocoş, 2003, pp. 22-28):


Documentarea bibliografică;



Documentarea webografică;



Studiul documentelor curriculare oficiale.

2.2. Documentarea bibliografică
Presupune consultarea, lecturarea unor lucrări de specialitate care abordează tema, problema
respectivă, fie exhaustiv, fie tangenţial. Documentarea este necesară pentru:


clarificarea şi definirea conceptelor de bază, esenţiale;



clarificarea principalelor aspecte teoretice ale temei;



cunoaşterea cercetărilor realizate pe tema respectivă, pentru a evita repetarea acestora;



alcătuirea bibliografiei tematice, pe categorii de surse;



stabilirea, intuirea posibilităţilor de găsire a soluţiilor pentru aspecte nerezolvate;



alcătuirea unui plan prealabil de cercetare ameliorativă.
Informaţiile obţinute în urma documentării, ordonate, structurate vor fi apoi analizate critic,

comentate, interpretate într-o manieră proprie.
Menţionăm câteva exigenţe care trebuie respectate în documentarea bibliografică:


autorii selectaţi să fie din categoria specialiştilor în domeniul sau problematica abordată;



lucrările să fie reprezentative, ilustrative pentru tema abordată;



sursele să fie de actualitate şi originale.

2.3. Documentarea webografică

Pentru documentare, pot fi valorificate şi posibilităţile oferite de Internet. Exigenţele sunt însă mai
mari ca în cazul surselor bibliografice, dat fiind numărul mare al surselor de documentare şi al materialelor
care pot fi accesate, dar şi calitatea acestora. Astfel, cercetătorul trebuie să facă o selecţie mai riguroasă
a acestor informaţii, alegându-le pe cele care:


sunt corecte din punct de vedere ştiinţific;



au o fundamentare teoretică solidă;



aparţin unor autori recunoscuţi în domeniu;



sunt actuale;



sunt probate sau validate în/de practica educaţională.
Şi într-un caz şi în altul, însă, cercetătorul are obligaţia de a folosi şi de a cita corect sursele.

2.4. Studiul documentelor curriculare oficiale
Presupune consultarea următoarelor documente curriculare oficiale:


Curriculumul Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă (document reglator
care asigură coerenţa componentelor sistemului curricular, în termeni de procese şi de produse);



Planurile-cadru de învăţămănt pentru clasele I-Xll/Xlll, documente care stabilesc ariile
curriculare, obiectele de studiu şi resursele de timp necesare abordării acestora, pentru
învăţământul primar, gimnazial şi liceal, precum şi pentru celelalte forme de învăţământ profesional, tehnic etc.



Programele şcolare, care stabilesc obiectivele cadru şi de referinţă (până la clasa a IX-a inclusiv)
şi competenţele generale şi cele specifice (începând cu clasa a X-a până la clasa a XII/ XIII), oferă
exemple de activităţi de învăţare, de conţinuturi ale învăţării şi includ standardele curriculare de
performanţa prevăzute pentru fiecare disciplină existentă în planurile-cadru de învăţământ (toate
acestea elaborate în cadrul unei paradigme a disciplinei respective).



Ghidurile, îndrumătoarele, normele metodologice şi materialele suport, care descriu condiţiile
de aplicare şi monitorizare a procesului curricular şi exigenţele ce se impun.



Manualele alternative pentru diferitele discipline de studiu, care, spre deosebire de manualul
unic, propun o ofertă diversă sub aspect informaţional, concentrată, însă, în jurul aceloraşi
competenţe specifice /obiective specifice /standarde curriculare de performanţă prezentate în
programele şcolare.

2.5. Identificarea şi selectarea surselor de documentare. Criterii de selecţie

Cerinţele unei activităţi de documentare corecte şi eficiente/ calitative sunt, în principal, următoarele
(Bocoş, 2003, pp. 27-28):


să fie selectivă, în sensul de a avea la bază lucrări de referinţă, relevante şi valoroase, cu contribuţii
importante la dezvoltarea teoriei şi practicii educative: enciclopedii, tratate, teze de doctorat,
monografii, cărţi, studii, articole etc. (sub formă scrisă sau electronică); se vor avea în vedere atât
lucrări cu caracter teoretic, care se referă la fundamentarea ştiinţifică - psihologică, pedagogică şi
metodică a proceselor educaţionale, cât şi lucrări care au la bază cercetări şi investigaţii experimentale
cu diferite arii de cuprindere.



să se bazeze, pe cât posibil, pe consultarea surselor originale, primare, autentice pentru a fi asiguraţi
că percepem şi înţelegem termenii, sensurile şi semnificaţiile în mod corect (spre exemplu, nu vom
face referiri la o lucrare pe baza lecturării unei recenzii a lucrării respective, în care textul ar putea fi
distorsionat prin infiltrarea subiectivităţii autorului recenziei, a propriilor opinii, sentimente etc.)



să se realizeze într-o manieră activă, să încurajeze o cercetare participativă, atitudinea activă şi
interactivă a cercetătorului faţă de text şi faţă de informaţii: interes faţă de cunoaştere, dorinţă de a
şti şi de a cunoaşte prin propriul potenţial, implicare deplină în procesul documentării, adoptarea de
comportamente de căutare activă şi interactivă a noului, punere de probleme, problematizări,
imaginaţie, creativitate etc.



să încurajeze o cercetare reflexivă, atitudinea reflexivă, interogativă, de chestionare şi curiozitate a
cercetătorului în raport cu datele şi informaţiile pe care le dobândeşte prin documentare: interes faţă
de problema abordată, reflecţie personală/ interioară permanentă vizavi de noile idei şi de
experienţele trăite, dialog intern, autochestionare, exersarea gândirii proprii, reflexive, graţie trecerii
prin filtrul acesteia a tot ce i se dezvăluie prin documentare etc.



să încurajeze adoptarea unei atitudini critice de către cercetător în receptarea materialului,
manifestarea spiritului de discernământ, a spiritului critic, neacceptarea unei aserţiuni fără a reflecta
asupra ei şi fără a se întreba care este valoarea sa, existenţa iniţiativei şi lucidităţii critice



cercetătorul să adopte o atitudine impersonală şi obiectivă, să nu implice în raţionamente şi judecăţi
idei preconcepute, prejudecăţi proprii, să îşi cultive respectul pentru datele ştiinţifice, pentru
fundamentarea ştiinţifică - teoretică şi metodologică a noului etc.



rezultatele documentării să fie valorificate în cât mai multe direcţii: reformularea temei, clarificarea
unor aspecte şi conţinuturi, elaborarea de noi idei şi sugestii, argumentare de idei şi experienţe,
corectări, completări, conturare de noi deschideri şi dezvoltări etc.



activitatea de documentare să fie continuă, să reprezinte un demers continuu realizat pe tot parcursul
proiectării, organizării, desfăşurării, finalizării şi valorificării cercetării, pentru ca cercetătorul să fie la
curent cu noile achiziţii din domeniu, precum şi cu noile prevederi ale documentelor curriculare şi să
poată inventaria aspectele rezolvate şi cele care nu au fost rezolvate mulţumitor.
2.6. Evaluarea surselor de documentare

Este o etapă importantă în demersul documentării şi constă în realizarea unei „lecturi” globale,
sintetice a întregii bibliografii identificate, cu scopul ierarhizării acesteia, în funcţie de importanţa sau
relevanţa pe care lucrările, informaţiile respective o au pentru tema aleasă.
Această acţiune a inventarierii şi, ulterior, a evaluării surselor trebuie realizată într-un timp relativ
scurt, cercetătorul având astfel posibilitatea de a-şi forma o imagine cuprinzătoare asupra tuturor
materialelor documentare pe care le are la dispoziţie, de a şti ce poate folosi din acestea, de ce alte
materiale ar mai avea nevoie pentru a „acoperi” şi alte aspecte ale problematicii abordate.

2.7. Valorificarea surselor de documentare
Partea teoretică (mai ales), dar şi cea practic-experimentală a lucrării de licenţă presupune o
serioasă documentare. Criterii de natură etică impun o corectă citare a tuturor surselor folosite, fie că
ideile, teoriile, exemplele etc. sunt preluate exact cum apar în sursele originale, fie că ele sunt prelucrate,
formulate într-o manieră proprie de către autorul lucrării metodico-ştiinţifică.
O bună şi corectă documentare se va reflecta atât în partea teoretică a lucrării, dar şi în cea
experimentală. Astfel, definirea clară a conceptelor, abordarea aspectelor esenţiale, relevante pentru
tema tratată (pentru partea teoretică), precum şi proiectarea corespunzătoare a demersului
experimental, fără a relua sau repeta alte cercetări anterior realizate pot fi considerate criterii ale
eficienţei documentării.
2.8. Atenţie (la) plagiat!
Cuvântul „plagiat“ vine din latinescul „plagium“, care se traduce prin „a vinde altora sclavi furaţi
sau care nu aparţin vânzătorului“. Termenul şi-a păstrat până acum sensul originar, pentru că el este, din
punct de vedere semantic, sinonim cu furt. Potrivit site-ului http://ro.wikipedia.org/wiki/Plagiat
(vizualizat on-line 13.12.2012), plagiatul reprezintă însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor,
tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei alte persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost
obţinute, prezentându-le drept creaţie proprie.
Autorul real poate fi o persoană, o organizaţie, sau poate include mai multe persoane sau
organizaţii, inclusiv o comunitate de contribuitori. Indiferent de tipul autorului real, şi de forma de
publicare (anonimă, sub pseudonim, sau sub numele real), preluarea creaţiei acestuia fără specificarea
corectă a sursei reprezintă plagiat. De asemenea, plagiatul este distinct de încălcarea drepturilor morale
ale autorului sau de încălcarea drepturilor de autor. De exemplu, susţinerea publică unei lucrări de
diplomă cumpărate de la o firmă specializată în redactarea lucrărilor de diplomă reprezintă plagiat - deşi
nu încalcă nici un fel de drept de autor sau de proprietate intelectuală..

În zilele noastre, plagiatul este accentuat de internet şi de uşurinţa de a prelua online lucrări de
doctorat, de cercetare, articole, idei, imagini. Plagiatul bazat pe texte din reţea este denumit în prezent
plagiat online.
Nu se consideră plagiat şi nici încălcarea drepturilor de autor următoarele utilizări, fără
consimţământul autorului, şi fără plata vreunei remuneraţii, ale unei opere aduse anterior la cunoştinţa
publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a
operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare:(...): utilizarea de scurte
citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în
care folosirea lor justifică întinderea citatului Art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr 8/1996 privind dreptul
de autor si drepturile conexe (actualizată până la data de 9 August 2006)

CAPITOLUL III
STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL LUCRĂRII
3.1. Criterii/exigenţe minimale în întocmirea lucrării
3.1.1. Introducerea
De regulă, are o dimensiune cuprinsă între 2-5 pagini, în care autorul prezintă, în general, motivaţia
temei, importanţa şi actualitatea temei, structura acesteia.
În Motivaţia alegerii temei, trebuie menţionate diverse aspecte precum: necesitatea tratării temei,
dificultăţile teoretice şi practice ale acesteia, valoarea aplicativă pe care o poate avea, clarificările
elaborate de alţi autori, aspectele particulare care pot fi nuanţate.
Motivaţia poate face referiri şi la noutatea şi actualitatea temei, la modul în care aceasta este tratată
concret în lucrare, în raport cu alte direcţii prezentate de literatura de specialitate.
Tot în Introducere, autorul poate prezenta, pe scurt, structura lucrării, pe capitole şi subcapitole,
bibliografie şi anexe.

3.1.2. Partea teoretică
În general, partea teoretică a lucrării constituie fundamentul pe care se clădeşte partea practică,
experimentală. Ea este constituită din 2-3 capitole, în care sunt prezentate, explicate aspectele teoretice
esenţiale privind tema care constituie obiectul lucrării. Prezentăm câteva exigenţe formale legate de
întocmirea părţii teoretice a lucrării (Joiţa, 2000, p. 198):


Tema şi subtemele abordate să fie plasate în actualitatea teoretică şi practică, în plan ştiinţific,
psihopedagogic, metodic;



Tema să fie delimitată cu rigurozitate şi precizie, alegând doar anumite aspecte care se dovedesc
actuale şi, mai ales deficitare, ca rezolvare metodică, în contextul aplicării reformei învăţământului;



Să fie precizată corect baza informativă, documentară a temei, apelând la lucrări de actualitate
(volume, studii, articole, materiale de referinţă), realizând totodată un echilibru între bibliografia
ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică;



Să fie utilizată şi respectată ţinuta ştiinţifică în utilizarea, indicarea surselor bibliografice, în text şi în
final (citarea corectă şi completă, precizarea indicilor bibliografici, alcătuirea listei bibliografice);



Să fie utilizate adecvat conceptele ştiinţifice, psihopedagogice, în sensul lor actualizat, ca dovadă a
stadiului informării continue;



Să fie exprimate poziţii critice, argumentate cu date din practica verificată, faţă de opinii semnalate
în bibliografia consultată, ca un indicator al contribuţiei personale aduse în temă.
La criteriile menţionate anterior, mai putem adăuga şi altele:

 Capitolele teoretice să fie astfel structurate şi ordonate, încât să surprindă aspectele cele mai
importante ale temei, de la cele generale (capitolul I) până la cele concrete, particulare (capitolele
următoare);
 Să fie explicate în primul rând conceptele – cheie ale temei respective, regăsibile, de obicei, şi în titlul
lucrării;
 Să se realizeze o selecţie şi să se insiste pe acele aspecte teoretice ale temei, care vor fi abordate din
punct de vedere experimental în partea a doua a lucrării;
 Să fie utilizate, acolo unde este cazul, diferite reprezentări grafice (figuri, scheme, tabele), pentru o mai
bună sintetizare şi esenţializare a aspectelor teoretice prezentate;
 Partea teoretică poate fi încheiat printr-un set de concluzii care să aibă în vedere aspectele esenţiale
prezentate.

3.1.3. Partea practică, experimentală (care constă în prezentarea unei cercetări, proiectate,
organizate, finalizate)
Cercetările pedagogice presupun parcurgerea unor etape, a unor secvenţe, care, înlănţuite, dau
structura unui algoritm, fără stricteţea şi rigiditatea acestuia, însă. Dimpotrivă, demersurile întreprinse în
cercetările pedagogice se caracterizează prin flexibilitate, prin posibilitatea adaptării acţiunilor la condiţiile
concrete şi la modificările care apar pe parcurs, prin manifestarea originalităţii şi creativităţii
cercetătorului.
În general, o cercetare pedagogică parcurge următoarele secvenţe, etape (Bocoş, 2003, pp. 18-19):
a. Delimitarea temei/ problemei de cercetat
a.1. sesizarea/ identificarea unei teme/ probleme demne de cercetat şi stabilirea domeniului în care se
încadrează;
a.2. formularea clară a problemei de cercetat

a.3. informarea şi documentarea asupra problemei de cercetat.
b. Proiectarea activităţii de cercetare

b.1. stabilirea scopului şi a obiectivelor cercetării
b.2. formularea ipotezelor cercetării
b.3. elaborarea unui proiect al cercetării unitar şi coerent (a se vedea anexa 12).
c Organizarea şi desfăşurarea cercetării pedagogice - presupune aplicarea în practică a proiectului
cercetării, respectiv realizarea de demersuri în scopul verificării ipotezei, precum şi înregistrarea; colectarea
de date şi rezultate.
d. Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute
e. Elaborarea concluziilor finale ale cercetării
f. Valorificarea cercetării
g. Introducerea/ difuziunea experienţei dobândite, a noului în practica educativă.

Amintim câteva detalii privind o serie de componente sau etape ale cercetării.
a. Delimitarea temei/ problemei de cercetat
În ceea ce priveşte identificarea unei teme de cercetat şi formularea corectă a acesteia, prezentăm
câteva exigenţe (după Joiţa, 2003; Bocoş, 2003) pe care trebuie să le îndeplinească tema aleasă, din punct
de vedere practic, metodic, experimental (amintim că alte condiţii în alegerea temei au fost enunţate, din
punct de vedere teoretic în capitolul 1):
 să fie de actualitate pentru domeniul educaţional, respectiv să se înscrie în priorităţile teoriei şi/sau
practicii educaţionale din perioada respectivă;
 să sesizeze situaţii problematice, disfuncţionalităţi;
 să fie relevante/ semnificative, respectiv de interes mai general, să îi intereseze şi pe alţi cercetători
profesionişti teoreticieni şi/sau practicieni, precum şi pe cadrele didactice de la diferite niveluri de
învăţământ, iar abordarea lor să le fie utilă acestora;
 să fie, într-o anumită măsură, originale, respectiv să conducă la contribuţii noi, personale, ale
cercetătorului;
 să întrevadă soluţii de optimizare, ameliorare, clarificare;
 să fie verificabile în realitatea diversificată a educaţiei;
 să evite falsele probleme sau imitaţia;
 să dispună de o explicitare şi fundamentare teoretică suficient de solidă şi argumentată, care să îi permită
cercetătorului să realizeze corelaţii cu alte aspecte, cu problematici mai ample etc., astfel încât,
orizontul cercetat să fie suficient de extins
 să vizeze una din finalităţile cercetării pedagogice: descrierea, explicarea, modelarea, clarificarea,
ameliorarea, optimizarea sau prospectarea activităţii instructiv-educative

 să contribuie cu adevărat, în mod real, la dezvoltarea teoriei şi/sau practicii educaţionale, la soluţionarea
problemelor identificate în realitatea educaţională.
 să solicite spiritul critic şi pe cel de observaţie.
În ceea ce priveşte informarea şi documentarea asupra problemei de cercetat, aceasta va face obiectul
unui capitol distinct dată fiind importanţa pe care o prezintă în demersul de elaborare a lucrării.
b. Proiectarea activităţii de cercetare

Este o etapă importantă a cercetării care constă în anticiparea paşilor care vor fi parcurşi. Dată fiind
complexitatea unei cercetări pedagogice, este necesară anticiparea paşilor care vor fi parcurşi şi
concretizarea demersului într-un proiect de cercetare, pe de o parte, iar pe de altă parte, acest proiect
trebuie să fie unul unitar, coerent şi flexibil, care să permită adaptarea, modificarea, completarea
demersului anticipat cu alte elemente care apar pe parcurs.
b.1. Stabilirea scopului şi a obiectivelor cercetării
Obiectivele cercetării au, ca şi ipotezele, o importanţă deosebită în designul şi în desfăşurarea unei
cercetări. Ele dau răspuns la întrebarea cercetătorului privind finalitatea cercetării, privind aspectele
urmărite. În funcţie de gradul de generalitate, facem distincţia între scopul şi obiectivele cercetării. Prin
scop, se exprimă intenţiile generale urmărite în cadrul cercetării, obiectivele, derivate din acesta urmând
să concretizeze aceste intenţii.
Între obiective şi ipotezele cercetării şi tema acesteia este, după cum am mai precizat anterior, o
legătură indisolubilă. Menţionăm câteva exigenţe de care cercetătorul trebuie să ţină cont în formularea
obiectivelor unei cercetări (după Joiţa, 2000, pp. 201-202):


să fie clar, corect formulate, fără exprimări redundante sau ambigue;



să nu se confunde cu obiectivele, scopurile predării-învăţării unei discipline prezente în programa
şcolară, în proiectele de lecţii;



să detalieze aspectele verificabile ale ipotezei formulate, ce măsuri metodice vor fi introduse în
practica educaţională;



să delimiteze sarcinile efective ale cercetării, pentru verificarea succesivă a aspectelor ipotezei (acele
rezultate din partea a doua a formulării ipotezei: “… dacă aş introduce măsurile…”);



să fie alese doar acele obiective care pot fi demonstrate apoi cu date concrete de la o clasă, care
clarifică şi marchează o contribuţie metodică şi care explică, argumentează, elucidează ipoteza
formulată (este un proces similar celui constatat în selecţia obiectivelor operaţionale ale unei lecţii);



să se insiste pe formularea lor adecvată, căci ele devin direcţii ale cercetării;



să fie alese cu grijă obiectivele cercetării, deoarece, într-o cercetare pot fi urmărite, de obicei 3-5
obiective.

Toate aceste criterii sunt importante pentru o formulare corectă, adecvată a obiectivelor unei
cercetări.
Ipoteza reprezintă un instrument de bază al oricărei investigaţii ştiinţifice, este “principalul
instrument într-o cercetare” (Bernard, apud Bocoş, 2003). Acest instrument de cercetare are o importanţă
deosebită pentru că:


permite cercetătorilor să înţeleagă problema cu mai multă claritate şi îi oferă un cadru pentru adunarea/
colectarea, analiza şi interpretarea datelor; organizează eforturile teoretice şi aplicative ale
cercetătorilor, întrucât relaţia exprimată în ipoteză, le sugerează acestora ce ar trebui să facă;



este un instrument de lucru ale teoriei; el poate fi dedus fie din teorie, fie din alte ipoteze;



poate fi testată empiric sau experimental, rezultatul fiind confirmarea/ acceptarea sau infirmarea/
respingerea ei; există probabilitatea ca o ipoteză o dată confirmată sau stabilită, să devină legitate;



este un instrument puternic pentru avansarea în cunoaştere, deoarece ne permite să ieşim în afara
noastră, după cum explicitează Kerlinger (apud Bocoş, p. 30).
În cadrul cercetării (inclusiv în proiectul de cercetare), cercetătorul se bazează pe un raţionament

ipotetic fundamental, numit ipoteză generală sau de bază şi care este urmărită pe tot parcursul
investigării. Din aceasta, pot fi desprinse alte raţionamente ipotetice secundare, derivate, considerate
ipoteze de lucru particulare. Ipoteza fundamentală este cheia de boltă a întregii cercetări şi generează
“firul roşu” al demersurilor investigative ale cercetătorului.
Formularea ipotezei de bază trebuie să reflecte un echilibru raportat la:


tema/ titlul cercetării educaţionale şi finalitatea acesteia şi, implicit, a acţiunilor subsumate ei;



demersurile investigative, esenţa şi modul de desfăşurare a cercetării, natura şi volumul eforturilor
celor implicaţi;



rezultatele şi randamentele obţinute (după Bocoş, 2003, p. 31).
În cadrul cercetării, ipoteza de bază şi cele particulare, în punctul de plecare, nu sunt nici adevărate,

nici false, ci au un statut provizoriu. De aceea, cercetătorul nu procedează la demonstrarea ipotezei, ci la
testarea relaţiei de implicitate existente în ea. Prin testare, înţelegem „să precizăm măsura în care există
corespondenţă între funcţionarea constitutivă a realităţii şi tentafivele noastre explicative” (Vlăsceanu,
1989, pag. 15).
Formularea ipotezelor unei cercetări trebuie să respecte câteva exigenţe importante (Joiţa, 2000,
p. 201; Bocoş, 2003, pp. 32-33):


să fie în deplină concordanţă cu deontologia pedagogică şi să o respecte (nu se organizează cercetări
de testare a unor ipoteze care să aibă consecinţe negative directe sau indirecte sau să dăuneze, într-un
fel sau altul, subiecţilor umani antrenaţi);



să beneficieze de susţinere logică (să fie deduse din formularea problemei, să fie corecte din punct de
vedere logic, formal, să nu fie formulate în termeni de negaţie), susţinere epistemologică (să fie în
acord cu cunoaşterea ştiinţifică) şi susţinere metodologică (să fie în concordanţă cu criteriile de
evaluare finală) (Pălăşan, 2001)



să fie verificabile prin metode de natură experimentală (cazul ideal), prin metode ştiinţifice care să
ofere date obiective sau în mod empiric;



să nu se refere la o falsă problemă educaţională;



să nu reprezinte un truism, o platitudine, o banalitate;



să se caracterizeze prin univocitate ştiinţifică, respectiv să fie formulate fără echivoc, cu claritate,
evitându-se cuvintele redundante, parantezele, termenii neclari, ambiguităţile;



să fie în deplină concordanţă cu scopul cercetării;



să ţină cont de complexitatea fenomenului educaţional şi a aspectelor investigate;



să explice mai multe fenomene decât cele pe baza cărora au fost formulate la începutul cercetării;



să ofere noi perspective şi sugestii de analiză şi cercetare, respectiv să permită formularea de noi ipoteze
şi continuarea cercetărilor;



să anticipeze soluţii proprii metodice: fie cu totul noi, fie de optimizare a celor cunoscute, fie prin
aplicarea unor modele din cercetarea pedagogică, în condiţiile concrete unde profesaţi, fie prin
combinarea mai multor încercări separate, fie prin amplificarea şi demonstrarea ştiinţifică a unor
experienţe proprii anterioare;



să clarifice dificultăţile posibile în rezolvarea temei;



să precizeze variabilele implicate;



să avanseze un răspuns plauzibil;



să nu se confunde cu acumularea de fapte brute sau cu o idee generală teoretică;

 să poată fi perfecţionate pe parcursul cercetării.
În strânsă legătură cu ipoteza generală şi cu cele particulare, trebuie formulate, precizate variabilele
cercetării.
În cadrul experimentului de tip ameliorativ, pot fi utilizate trei tipuri de variabile: variabile
independente (V.i.) care au statutul de „cauză sau condiţie determinantă”, variabile dependente (V.d.)
care exprimă „efectul” primelor (Radu, 1993) şi variabile explanatorii. Relaţia dintre variabilele
dependente şi independente poate fi simbolizată astfel: V.d. = f (V.i). Sub aspect descriptiv, V.d. este
funcţie de V.i, adică mai simplu spus, V.d. se modifică ori de câte ori variază V.i.
b.3.Eşantionarea în cadrul cercetării
Conceptul de eşantion reprezintă o parte a unui întreg pe care se pot realiza sondaje statistice,
experimente, cercetări care imită în cea mai mare măsură caracteristicile întregului. În urma efectuării
cercetărilor asupra eşantionului (reprezentativ statistic) se poate desprinde ceea ce este tipic, general şi
aplicabil pentru întreaga populaţie.

În cadrul cercetărilor psiho-pedagogice, se operează cu două tipuri de eşantioane:
a. eşantionul de subiecţi, respectiv participanţii care intră în lotul experimental
b. eşantionul de conţinut care vizează totalitatea conţinuturilor/valorilor/informaţiilor abordate
(discipline, conţinuturi, capitole, teme etc.) care sunt valorificate, testate în cadrul investigaţiilor
întreprinse.
În lucrările metodico-ştiinţifice, în privinţa eşantionului de subiecţi, se pot face, fără a intra în detalii
de complexitate, precizări precum: numărul de subiecţi investigaţi, vârstă, sex, stare socială, materială,
raportul urban-rural. De asemenea, unii din subiecţii investigaţi pot fi în sine obiectul unor investigaţii sub
formă de studii de caz, utilizându-se instrumente specifice de cercetare, precum: chestionare, teste, grile
de observare a comportamentului, interviuri, fişa psiho-pedagogică, analiza produselor activităţii etc.
Există mai multe tipuri de eşantionări, prezentate în literatura de specialitate (eşantioane – clasă,
eşantionare prin randomizare simplă, randomizare stratificată, randomizare multistadială, multifazică,
eşantionarea fixă/ panel) (Radu, 1993; Ionescu, 1979; Rotariu, 1991). Dintre aceste tipuri de eşantioane
prezentate, în raport cu tipul de cercetare abordat , cel mai des utilizat (mai ales în cercetările de tip
ameliorativ şi acţiune) este eşantionul – clasă/grup/lot, întrucât acesta este constituit în mod natural,
preexistent cercetării. Un alt avantaj al acestui tip de eşantion se fundamentează pe ideea că toţi subiecţii
(elevii) sunt de aproximativ aceeaşi vârstă (deci, în principiu, identificăm aceleaşi caracteristici ale
profilului bio-psihic), sunt de aproximativ acelaşi nivel intelectual.
b.4. Precizarea locului şi a duratei cercetării
Realizarea unei cercetări presupune raportarea şi la o dimensiune spaţială şi la una temporală. Mai
ales în cadrul cercetărilor de tip ameliorativ, care presupun intervenţie psiho-pedagogică, factorul
temporal are o valoare mai însemnată, durata derulării cercetării fiind mai mare.
Locul desfăşurării cercetării se referă la precizarea şcolilor, a grădiniţelor în care se vor desfăşura
demersurile investigative.
În ceea ce priveşte durata cercetării, trebuie indicate limitele temporale pentru fiecare etapă a
cercetării, fie descriptiv, fie sub forma unei reprezentări grafice (vezi tabelul nr. 1) (R. Mogonea, 2010, p.
141).
Tabelul nr. 1. Durata cercetării
Etape

Pre
constatativă

Constatativă

Experim.

Posttest

Retest

Timp

de Oct. 2004 –

desfăşu

mai 2005

15 sept. 2005 – 15 oct. 2005 –

1 iunie 2006 – Septembrie,

15 oct. 2005

15 iunie 2006

1 iunie 2006

rare

octombrie
2006

b.5. Etapele cercetării
Demersul cercetării presupune parcurgerea unor etape, delimitate temporal, fiecare având
obiective specifice şi o metodologie corespunzătoare pentru atingerea acestor obiective. Numărul şi
denumirea acestor etape sunt impuse de tipul de cercetare pentru care autorul a optat. Toate etapele
cercetării trebuie prezentate în cuprinsul lucrării, insistându-se asupra obiectivelor urmărite, a acţiunilor
întreprinse în fiecare etapă, a metodelor şi instrumentelor de cercetare utilizate. Pentru evidenţierea
relaţiilor existente între etapele cercetării, se poate apela şi la reprezentări grafice (vezi figura nr. 1).
Facem menţiunea că exemplele oferite sunt pentru o cercetare pedagogică de tip ameliorativ.
Figura nr. 1. Graficul desfăşurării cercetării (F. Mogonea, p. 117)

b.6. Metodologia cercetării
Metodologia cercetării se stabileşte în funcţie de tema cercetării, de ipotezele şi obiectivele
formulate, de experienţa cercetătorului. Fiecare metodă de cercetare trebuie prezentată în lucrare, din
perspectiva modalităţii concrete de valorificare, pentru fiecare etapă a cercetării. De asemenea, trebuie
prezentate (eventual în anexe) şi instrumentele de cercetare utilizate.
Şi în prezentarea metodelor de cercetare, se poate apela la reprezentări grafice (scheme, tabele)
(vezi tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2. Ansamblul de metode ale cercetării, pe etape (R. Mogonea, 2010, p. 155)

Etape ale cercetării
Metoda

Constatat.

Experim.

Posttest

Retest

Autoobservaţia

x

x

x

x

Observaţia sistematică

x

x

x

x

Ancheta pe bază de chestionar
(pentru profesori şi pentru elevi)

x

x

x

-

Analiza documentelor curriculare şi
şcolare

x

x

x

x

Testul

x

x

x

x

x

x

-

Interviul
Experimentul

-

x

-

-

Studiul de caz

-

x

x

-

Grile de interpretare

x

x

x

x

Analiza produselor activităţii

x

x

x

x

Testul sociometric

-

x

-

x

Fişa psihopedagogică

-

x

x

-

Metode statistice de colectare,
interpretare şi corelare a datelor

-

x

x

x

O altă modalitate de reprezentare grafică (F. Mogonea, 2010, pp. 125-126 ):
Tabelul nr. 3. Prezentare sintetică, pe etape, a demersului experimental
Nr

Etapa cercetării

Obiective

Acţiuni

Metode

Instrumente

crt
1.

2.

3.

4.

Preconstatativă

Constatativă

Experimentală

Posttest

..................

.................................

.................

.............

..................

.................................

.................

.............

.....................
....................

.................................

.................

.............

.................

.................

.............

...................

.................................

.................

.............

...................

.................................

.................

.............

...................

.................................

.................

.............

5.

Retest

....................

................................

.............

............

...................

.................................

.................

.............

....................

................................

.................

.............

c Organizarea şi desfăşurarea cercetării pedagogice - presupune aplicarea în practică a proiectului
cercetării, respectiv realizarea de demersuri în scopul verificării ipotezei, precum şi înregistrarea; colectarea
de date şi rezultate.
d. Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute
Constă în realizarea unor analize calitatative a rezultatelor obţinute, prin raportare la scopul şi
obiectivele propuse, la ipotezele formulate. Se apelează şi la formule statistice de interpretare a rezultatelor,
pentru a se putea stabili relevanţa statistică a acestora, precum şi la reperzentări grafice (tabele, histograme
etc.), pentru o mai bună redare a diferenţelor semnificative înregistrate.
e. Elaborarea concluziilor cercetării (ale părţii practice)
De regulă, în concluzii, sub aspect sintetic, pot fi/trebuie menţionate: verificarea ipotezelor
cercetării, validitatea acestora; modul în care au fost atinse sau nu obiectivele; dificultăţi întâlnite;
contribuţii originale, metodice aduse; ce s-a realizat şi ce nu din planul iniţial; deschideri noi pentru alte
direcţii de abordare, soluţii de rezolvare a temei; generalizări ale concluziilor parţiale, pe obiective sau
etape ale cercetării; propuneri de optimizare a temei în alte circumstanţe etc.

f. Diseminarea rezultatelor cercetării
Rezultatele cercetării trebuie făcute cunoscute, ele putând fi valorificate şi de alţi teoreticieni sau
practicieni.
g. Introducerea/ difuziunea experienţei dobândite, a noului în practica educativă.
Măsurile ameliorative propuse şi confirmate prin rezultatele obţinute trebuie, ulterior, să fie
valorificate în practică, atât de către cercetătorul respective, cât şi de către alte cadre didactice, în
activitatea desfăşurată la clasă.

3.1.4. Concluziile finale ale lucrării
Ca şi introducerea, din punct de vedere al dimensiunii, concluziile finale ale lucrării pot avea 2-5
pagini şi nu se pot considera/numerota ca şi capitol în sine .
Având în vedere că lucrarea se structurează pe două mari dimensiuni, concluziile pot viza, în
consecinţă, atât partea teoretică, cât şi pe cea practic-experimentală.

3.1.5. Bibliografia
Lista lucrărilor citate trebuie să pună în lumină o bogată documentare a temei, cu referiri atât la
teze lucrări mai vechi din literatura de specialitate, dar, cu obligativitate, şi mai noi (lucrări care sunt
interpretate critic, cu argumente şi contraargumente, în mod original de către autor, care trebuie să-şi
prezinte şi opinia personală, în raport cu acestea).
Pe lângă bibliografia „clasică”, lucrările de gradul I pot fi îmbogăţite şi cu citări, referinţe, parafrazări
pe tema centrală abordată desprinse din diverse surse webografice, disponibile online. Internetul oferă o
bogată reţea de site-uri destinate exclusiv prezentării în format electronic a unor cărţi, reviste, publicaţii
periodice etc., în variantă „free” sau contra-cost (prin lecturare online sau comandă).

3.1.6. Anexele
Întregesc, prin detaliere, contribuţia ştiinţifică şi metodico-aplicativă expusă în text. Utilitatea lor
este aceea că pot explica anumite aspecte şi interpretări metodice şi teoretice ale lucrării, până la detaliu,
în finalul lucrării şi nu în textul propriu zis.
Anexele pot fi de o mare varietate: instrumente utilizate în cercetare, grafice, tabele, instrumente
ale metodelor de cercetare (chestionare, teste, interviuri), extrase din documente oficiale (Monitorul
Oficial, Legea Educaţiei, Programe şcolare etc.), studii de caz, lucrări semnificative ale elevilor (produsele
activităţii muncii lor intelectuale), rezumate neincluse în text, Proiecte de lecţii, de capitole, modele de
mijloace de învăţământ create şi utilizate la clasă, grile de observaţie, comparare, formule şi tabele
matematico-statistice, fişe cu citate, fişe cu sarcini de lucru individual sau colectiv, fişe psihopedagogice,
fotografii, ilustrate relevante pentru tema tratată etc.
Anexele sunt instrumente adjuvante şi se plasează după bibliografie. Unele lucrări pot prezenta (mai
ales, acolo unde sunt numeroase), de regulă, la începutul lucrării o listă cu anexele (prezentate în ordinea
apariţiei în text) şi denumirea acestora (o listă similară poate fi făcută şi pentru tabelele şi graficele
prezentate şi descrise în lucrare).

CAPITOLUL IV
REDACTAREA LUCRĂRII
În cele ce urmează, vom descrie cerinţele/exigenţele redactării unei lucrări metodico-ştiinţifice.
Forma expozitivă pe care o va îmbrăca lucrarea, precum şi claritatea internă a textului sunt
probleme importante, care trebuie să respecte stilul ştiinţific de redactare. Stilul ştiinţific reprezintă
expresia utilizării limbii cu scopul cunoaşterii ştiinţifice a lumii.
Redactarea unui text ştiinţific este un proces complex, care presupune cunoştinţe şi abilităţi
specifice.
Orice lucrare de gradul I este însoţită de trimiteri bibliografice, care constituie de altfel, unul din
semnele distincte ale stilului ştiinţific.
Citatele reprezintă reproduceri întocmai ale fragmentelor dintr-o lucrare, a cuvintelor sau ideilor
aparţinând altei persoane, de obicei cu indicarea exactă a izvorului, în scopul de a întări sau a ilustra idei
sau argumentări.
Ilie Rad (2008, p. 113) împarte citatele, după locul pe care îl ocupă în text şi după legătura care
există între text şi citat, în două categorii:
 în cadrul textului;
 separat de text.
Citatul în cadrul textului este integrat în fluxul narativ şi evidenţiat cu ajutorul ghilimelelor.
Citatul separat de text poate fi ales cu acelaşi tip de literă ca şi textul în care se inserează, dar cu un
corp mai mic.
4.1. Reguli de citare
Citatele trebuie să aibă o amploare rezonabilă !



„Un citat nu trebuie să depăşească 28 de rânduri de text, iar pe o pagină de manuscris se
recomandă să nu fie date mai mult de două-trei citate scurte” (apud. Chelcea, p. 83, Miguel, 1997,
p. 137).

Citatele trebuie să fie reprezentative pentru afirmaţiile noastre pe care le ilustrăm şi nu inutile.
Citatele trebuie să fie fidele:


La orice citat, trebuie să indicăm corect sursa.



Este necesar ca textul să fie transcris cu maximă fidelitate, iar dacă eliminăm părţi din citat trebuie să
avertizăm cititorul „prin inserţiunea a trei puncte de suspensie pentru partea lăsată de o parte”(Eco,
2000, p. 174).



Dacă intervenim în textul citat cu unele informaţii, acestea trebuie să poarte menţiunea ca atare,
pentru a atrage atenţia asupra unui cuvânt sau asupra unei expresii vom indica între paranteze
rotunde: (subl. M.P.) sau (subl. n.) sau combinat (subl. n., M.P.).



În legătură cu formalizarea unei referinţe în text se indică numele autorului şi anul apariţiei lucrării .

 Când o lucrare citată are mai mult de doi autori, se menţionează numele amândurora. În cazul în care
lucrarea are mai mult de doi autori (până la şase), la prima citare se scriu numele tuturor autorilor şi
anul de apariţie al lucrării, iar în celelalte citări să se menţioneze doar numele autorului principal
urmat de formula et al. (şi alţii) sau şi colab. (şi colaboratorii) şi anul publicării.


Când se citează un autor care a dezvoltat o temă în mai multe lucrări, citarea se face prin precizarea
autorului şi anul apariţiei operelor citate în ordine cronologică aşa cum apar în lista bibliografică. În
cazul în care se citează din lucrări (cărţi/articole) diferite cu an de apariţie identic, se introduce un nou
criteriu – litere mici (a, b).



Când aceeaşi temă a fost abordată de mai mulţi autori, dar la intervale de timp diferite, îi includem
într-o singură paranteză, ordonaţi alfabetic, menţionând după fiecare autor anul publicării
cărţii/articolului.



Când nu avem acces la o lucrare de referinţă şi o găsim citată într-o altă lucrare a altui autor, trebuie
să recunoaştem că recurgem la o informaţie de „mâna a doua” şi să cităm amândoi autorii,
menţionând după numele autorului: „citat de”, „după” sau „apud” şi precizând din ce lucrare am
preluat citatul. În lista bibliografică a lucării vom trece ambele lucrări.



Atunci când facem trimiteri la scrierile sfinte sau la lucrări clasice care au o numerotare sistematică
invariabilă în toate ediţiile, vor cuprinde titlul, numărul capitolului şi al versetului sau al paragrafului,
fără a se mai indica şi pagina (Chelcea, 2005, p. 87).

4.2. Notele de subsol sunt utilizate pentru a oferi informaţii suplimentare, pentru a accentua o idee
prezentată în text. Informaţia pe care o adăugăm trebuie să fie relevantă, cu adevărat utilă explicării
suplimentare şi consolidării unei idei.

De reţinut:
 nu trebuie să se atribuie unui autor o idee preluată de la alt autor;
 sunt recomandate şi de preferat sursele la prima mână, când recurgem la surse de mâna a doua, să le
cităm riguros;
 să oferim informaţii complete şi corecte referitoare la ediţiile utilizate;
 să acordăm atenţie deosebită adjectivelor care provin de la numele proprii.

4.3. Utilizarea prescurtărilor în textul lucrării
În redactarea textelor ştiinţifice se folosesc anumite abrevieri consacrate, fără a le utiliza în să în exces.
Rolul abrevierilor este de economisire a spaţiului tipografic şi de evitare a unor repetări inutile, de aceea
se recomandă utilizarea lor astfel încât să nu devină dificilă citirea textului.
Abrevierile acceptate sunt cele ale sistemului metric şi cele provenite din limba latină.

4.4. Utilizarea tabelelor şi a reprezentărilor grafice în textul lucrării
Tabelele şi reprezentările grafice ajută la o sinteză a informaţiilor reprezentative, concentrând o
cantitate mare de informaţii într-un spaţiu relativ restrâns.
Dacă a pune multe în cuvinte puţine este o artă, a concentra informaţia în spaţiul restrâns al unui
tabel constituie o ştiinţă (Chelcea, 2005, p. 95).


Tabelele conţin date cantitative sau date necifrice.
Exigenţe faţă de inserarea tabelelor în lucrările metodico-ştiinţifice:


Orice tabel trebuie să poarte un număr şi un titlu;



Numerotarea tabelelor se face cu cifre arabe, în ordinea în care apar în lucrare;



Numerotarea tabelelor în lucrările ştiinţifice este reglementată în România prin STAS
8660-82, conform căruia:



numărul tabelului este precedat de cuvântul „Tabelul”;



numărul tabelului se plasează deasupra tabelului;



numărul tabelului este urmat de titlul tabelului;



dacă tabelul este preluat dintr-o altă lucrare, se va indica între paranteze drepte
numărul de ordine al lucrării, conform listei bibliografice.



La sfârşitul titlului tabelului nu se pune punct;



Numărul tabelului va fi despărţit printr-un punct de titlul tabelului sau printr-un spaţiu
alb;



Notele tabelelor sunt plasate dedesubtul acestora.

Nu se recomandă literele cursive (italice) sau bold nici pentru numărul, nici pentru titlul tabelului.
Pentru economisirea spaţiului tipografic se admite scrierea tabelelor, inclusiv a numărului şi titlului, cu un
corp de literă mai mic (corp 8 sau petit, de exemplu). „Notele tabelelor” sunt plasate dedesubtul acestora.
Trimiterile la tabele se fac prin menţionarea numărului lor (Tabelul 12), nu: a se vedea tabelul de mai jos,
de mai sus, de la pagina 32.

4.5. Figurile utilizate în lucrările de gradul I se utilizează pentru a aduce un plus de informaţie,
punând în evidenţă ceea ce este important.
Graficele sunt de mai multe tipuri. Cu ajutorul graficelor liniare se poate exprima relaţia dintre două
variabile cantitative. Variabila independentă este trecută pe orizontală (axa x), iar variabila dependentă pe
verticală (axa y). Valorile liniare (cu intervale de creştere egale sau logaritmice) sunt marcate pe cele două
axe.
Graficul va fi însoţit de o legendă care arată semnificaţia simbolurilor. Nu se recomandă menţionarea
în clar: „Legendă”.
Este

suficient

să

explicăm

semnificaţia

liniilor

sau

a

barelor

din

grafice.

Ca şi tabelele, figurile vor fi numerotate cu cifre arabe de la l la N sau pe capitole. Identificarea figurilor
citate se face prin referire la numărul lor. În text se va face trimitere la „Figura” sau se va închide între
paranteze (vezi Figura X). Înaintea titlului (explicaţiei) figurilor se scrie „Fig.” sau „Figura”. După numărul
figurii se pune punct şi se lasă un spaţiu de două-trei semne tipografice până la începutul explicaţiei.
Exigenţe faţă de inserarea figurilor (STAS 8660-82):


se numerotează cu cifre arabe;



când există o singură figură, aceasta nu se numerotează;



numerotarea figurilor se face fie în cadrul întregii lucrări, fie pe capitole;



numerotarea figurilor, precedată de prescurtarea „Fig.”, se plasează dedesubtul acestora;



explicaţia figurii (titlul) este precedată de numărul figurii;



când este cazul, după explicaţia figurii se trece între paranteze drepte numărul lucrării, conform
listei bibliografice, din care figura a fost preluată.

4.6. Formatul

Tradiţional, o lucrare metodico-ştiinţifică are formatul A4, cu un număr de pagini care variază între
minim şi maxim. Cel mai adesea se acceptă 100 de pagini minim şi 150 de pagini maxim. Numărul de pagini
diferă şi în funcţie de subiectul abordat. Textul se imprimă pe o singură faţă.
Prin format de text se înţelege „laţimea şi înălţimea suprafeţei dreptunghiulare tipărite a
paginii”(Rad, 2008, p. 278).
Se recomandă următoarele specificaţii de tehnoredactare:


de obicei se utilizează ca program de tehnoredactare computerizată Microsoft Word;



formatul de text A4 (21 cm X 29,7 cm/8.27 inch X 11.69 inch), tip Portret;



marginile unei lucrări metodico-ştiinţifice vor fi următoarele: stânga 2.5 cm, dreapta, sus, jos 2
cm;



spaţierea între rânduri va fi de 1.5 linii, primul rând al fiecărui paragraf va avea o „retragere” la
dreapta de 1,5 cm;



textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta prin
opţiunea justified;



la redactarea lucrărilor metodico-ştiinţifice, se foloseşte, de obicei, fontul Times New Roman, cu
dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă,
ş, ţ, î, â - pentru limba română);



Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima
pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de pagină se
inserează în subsolul paginii, centrat.



Fiecare capitol va fi început pe o pagină nouă, dar nu şi subcapitolele şi subpunctele;



Capitolele se numerotează cu numere arabe (1,2,3..), la fel şi subcapitolele (1.1, 1.2, 2.1, 2.2)



Titlul capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor sunt scrise cu font de tip Bold;



Notele de subsol sunt numerotate cu numere arabe, în ordinea apariţiei în textul lucrării, cu font
de 10 puncte;



Anexele nu sunt paginate, nu depăşesc ca volum jumătate din volumul lucrării principale şi sunt
numerotate cu litere arabe (anexa A, anexa B);



Îndosarierea lucrării se face cu copertă de carton (nu cu arc).
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STRUCTURA UNEI LUCRĂRI METODICO-ŞTIINŢIFICE PENTRU
OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

INRODUCERE/ ARGUMENT
1. Motivaţia alegerii temei
2. Importanţa şi actualitatea temei

A. FUNDAMENTARE TEORETICĂ

(1, 2 sau trei capitole teoretice)
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
etc
B. DEMERSUL METODICO-EXPERIMENTAL

(2-3 capitole de parte practică, metodică, experimentală)

CAPITOLUL III – PROIECTAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII

III.1. Ipoteza /Ipotezele cercetării
III.2. Scopul cercetării
III.3. Obiectivele cercetării
III.4. Eşantionul de subiecţi
III.5. Eşantionul de conţinut
III.6. Locul şi durata cercetării
III.6.1. Locul cercetării
III.6.2. Durata cercetării
III.7. Etapele cercetării

III.8. Metodologia cercetării

CAPITOLUL IV – PREZENTAREA REZULTATELOR, PE ETAPE ALE CERCETĂRII

IV. 1. Rezultatele din etapa constatativă
IV. 2. Etapa experimental – ameliorativă
IV.2.1. Exemple de activităţi didactice formative derulate
IV.2.1.1. Activitatea nr. 1 (prezentare, descriere)
IV.2.1.2. Activitatea nr. 2 (prezentare, descriere)
IV.2.1.3. Activitatea nr. 3 (prezentare, descriere)
IV.2.1.4. Activitatea nr. 4 (prezentare, descriere)
etc
IV.2.2. Exemple de activităţi extradidactice cu caracter formativ-educativ derulate
IV.3. Rezultatele din posttest

CAPITOLUL V - COMPARAREA ŞI INTERPRETAREA STATISTICĂ A DATELOR OBŢINUTE
V.1. Compararea rezultatelor din pretest cu cele din posttest
V.1.1. Eşantion experimental versus de control, în pretest
V.1.2. Eşantion experimental versus de control, în posttest
V.1.3. Eşantion experimental în pretest, versus eşantion experimental în posttest
V.1.4. Eşantion control în pretest, versus eşantion control în posttest
V.2. Concluzii desprinse în urma interpretărilor şi comparaţiilor
V.3. Direcţii şi perspective ulterioare de abordare a temei
CONCLUZII FINALE
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ANEXA

Criterii privind elaborarea si evaluarea lucrarii metodico-stiintifice pentru gradul didactic I
(Anexa 6 din OM 5720/20.10.2009)

Grupa

Indicatori

Tema



Importanţa teoretica si practicaplicativa a temei tratate



Rigurozitatea si precizia delimitarii
problemei



Abordarea unei probleme de interes
major pentru practica scolara sau
pentru cunoasterea unor fenomene
pedagogice

Documentarea ştiinţifică



Oportunitatea bibliografiei şsi
actualitatea in raport cu tema



Actualitatea informaţiilor



Prelucrarea informaţiilor



Citarea corecta a surselor bibliografice



Consemnarea bibliografiei conform
normei metodologice

Ipoteza (ipotezele de lucru)



Identificarea si formularea clara si
corecta a ceea ce se urmareste a se
demonstra in lucrare in funcţie de tipul
cercetarii (constatativa, experimentala,
orientata, operaţionala etc)

Structura



Concordanţa structurii cu tema tratata



Delimitarea cadrului conceptual si a
domeniului teoretic al temei



Succesiunea logica a capitolelor si a
subcapitolelor



Caracterul unitar al lucrarii si al
fiecarui capitol

Conţinutul



Ponderea aspectelor practice



Proporţia parţilor lucrarii



Fundamentarea teoretica (stiintifica,
psihologica, pedagogica, sociologica,
filozofica etc.), a problemei abordate.



Incadrarea temei in teoria pedagogica.



Corelarea organizarii si metodologiei
cu specificul lucrarii (bazata pe
cercetari ameliorativ-experimentale,
constativ-ameliorative, orientate,
operaţionale, lucrari de sinteza,
monografii etc.)

Caracterul sistematic, cu obiective clare, al
tratarii
Ordinea logica si cronologica a cercetarii sau
tratarii
Reprezentativitatea colectivelor de
experimentare si control
Rigurozitatea si valoarea experimentelor si/
sau observaţiilor efectuate in scopul verificarii
ipotezelor
Inregistrarea, masurarea si prezentarea riguros
stiinţifica a datelor culese
Prelucrarea si corelarea datelor
Evaluarea si compararea rezultatelor iniţiale si
finale (pretest si posttest)
Interpretarea corecta a rezultatelor
Formularea clara a concluziei lucrarii
(confirmarea sau infirmarea ipotezei sau
ipotezelor de lucru)
Aplicabilitatea rezultatelor lucrarii

Contribuţia personala a autorului lucrarii
Legatura organica a concluziilor lucrarii cu
conţinutul
Oportunitatea propunerilor si perspectivelor
formulate de autor
Claritatea probelor si datelor prezentate in
anexa

Forma



Corelarea lor cu tratarea problemei



Stilul si prezentarea



Corectitudinea exprimarii



Aspectul estetic, sublinieri in text,
ilustraţii, tabele, grafice etc.



Respectarea conditiilor de
tehnoredactare date (TNR 12, A4, la
un rand si jumatate, setari pagina sus,
jos, dreapta – 2,5 cm, stanga – 3 cm)

