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Raţionament preliminar 

În completarea subiectelor dezvoltate în suportul de curs 

„Învăţămîntul simultan” se propune Ghidul metodologic cu 

titlul de Breviarium, semnificaţie dedusă din „lucrările care 

sintetizează anumite expuneri sumare a unor principii sau 

probleme privitoare la un domeniu”.  

Instrucţiunea Ministerului Educaţiei privind organizarea 

procesului educaţional şi aplicarea curriculumului modernizat 

pentru clasele I-IV în condiţiile activităţii simultane – devine 

sursa de bază ce reglementează activitatea claselor cu predare 

concomitentă la diverse vîrste şcolare, fiind propusă integral în 

conţinutul lucrării cu statutul de cunoaşterii obligatorii.  

Lucrarea îşi justifică titlul prin texte de maximă relevanţă 

pedagogică elaborate de savanţi renumiţi în domeniu: Callo T. – 

„Conştiinţa profesională a cadrului didactic”; Cojocariu V. –

„Exigenţe psihopedagogice în utilizarea mijloacelor de 

învăţămînt”, Ionescu M.–„Taxonomia modalităţilor de 

organizare a activităţii didactice”, Molan V.-„Paşi posibili în 

elaborarea documentelor de planificare  semestrială”.  

Cursanţilor sunt propuse resurse didactice dezvoltate de   

sugestii şi paşi concreţi în elaborarea documentelor de 

planificare  semestrială, proiectarea lecţiei, modele de proiectare 

a învăţării constructiviste bazate pe etapele lecţiei şi,  nemijlocit,  

descrierea argumentată a etapelor de elaborare a proiectului 

didactic şi evaluarea activităţii didactice, suplinite de Modele ale 

proiectelor didactice pentru învăţămîntul primar simultan.  

Exprimăm convingerea că Ghidul metodologic-

Breviarum, în completarea suportului de curs „Învăţămîntul 

simultan”, va constitui o sursă importantă de formare a 

competenţelor cursanţilor privind organizarea procesului 

educaţional şi aplicarea curriculumului modernizat pentru 

clasele I-IV în condiţiile activităţii simultane, explorând şi 

adaptând orice conţinut la nevoile personale de autorealizare şi 

la necesităţile de dezvoltare ale elevilor. 
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I N S T R U C Ţ I U N E A 

privind organizarea procesului educaţional şi aplicarea 

curriculumului modernizat pentru clasele I-IV în 

condiţiile activităţii simultane 

 

1. Particularităţile procesului educaţional în 

învăţămîntul simultan 

 

În Republica Moldova, în majoritatea raioanelor există 

necesitatea de a organiza clase cu predarea în regim simultan.  

Numărul  mic  de locuitori  determină  şi  numărul  mic  de  copii  

cu vârstă şcolară.  Clase cu învăţămînt simultan funcţionează, în 

special, la nivelul învăţămîntului  primar.  

Predarea  simultană  există  în  învăţământ  de  foarte  mulţi  

ani. În  acest  domeniu, în multe ţări ale lumii, s-a acumulat o 

experienţă bogată. 

Predarea simultană în învăţământul primar înseamnă lucru 

concomitent cu două, trei sau patru clase, în funcţie de numărul 

elevilor. Cu toate acestea, cadrele didactice trebuie să ţină seama 

de specificul fiecărei clase. În cadrul predării simultane se 

împletesc două categorii de activităţi, lucrul direct cu o clasă de 

elevi şi activitatea independentă. Alternarea acestora reprezintă 

specificul muncii simultane. Acest specific se manifestă în 

alcătuirea orarului, în proiectarea de lungă durată şi zilnică. 

Cadrele didactice care lucrează în condiţii de predare 

simultană la mai multe clase sunt obligate să parcurgă 

curriculumul şcolar la fiecare disciplină şi la fiecare clasă. 



Deşi lucrează cu mai puţini copii, cadrul didactic care predă în 

condiţii simultane depune eforturi mai mari în conceperea 

lecţiilor, în pregătirea lor, în conducerea procesului de predare-

învăţare-evaluare. 

Trebuie să recunoaştem că elevii din aceste localităţi mici şi 

izolate, care învaţă în condiţii simultane, vin la şcoală cu un nivel 

cultural scăzut, stăpînesc puţine cuvinte, de aceea comunică, de 

obicei, cu greutate, au neformate deprinderi elementare etc. Sub 

aspectul formării şi al educării acestor copii, majoritatea 

sarcinilor revin şcolii.  

În şcolile unde funcţionează clase cu predare simultană 

procesul educaţional se realizează după acelaşi plan de învăţămînt 

şi curriculum şcolar pentru clasele I-IV. 

Specificul muncii în astfel de clase, care constă în alternarea 

activităţii directe cu elevii unei clase cu activitatea individuală a 

elevilor celeilalte clase şi în faptul că timpul rezervat realizării 

sarcinilor didactice este acelaşi ca în cadrul activităţii cu o singură 

clasă, impun o atentă dozare şi o eficientă folosire a orelor de curs 

în scopul realizării obiectivelor educaţionale şi asigurării 

caracterului unitar al fiecărei lecţii. Totodată, trebuie să se asigure 

un echilibru între activitatea directă şi munca independentă, 

alternarea acestor forme fiind realizată pe faze sau etape de lucru, 

avîndu-se permanent grijă de selectarea şi dozarea temelor pentru 

activitatea independentă, care va face 

 


