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II. INFORMAŢII GENERALE 

 

 

Materia Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 

Titlu Reţele de calculatoare 

Clasa  a IX-a 

Codul lecţiei 01-1-TIC 

Scurtă 
descriere a 

materialului 

Lecția permite familiarizarea elevului cu terminologia ştiinţifică, 

analizarea arhitecturii reţelelor de calculatoare 

Cunoştinţe 
ştiinţifice / 

teoretice pentru 
atingerea 

obiectivelor 
operaţionale 

propuse 

Elevul cunoaşte la momentul predării lectiei: 
- notiuni generale prezentale la Tehnologia Informatiei si a 
Comunicaţiilor 

- notiuni generale despre reţele de calculatoare şi Internet 

Cuvinte-cheie 

 

Reţea, topologie, partajare 

Număr de 
itemi de 

învăţare (II) 
 

 

Timp total 
 
 

EDUCAŢIONALI 

Tip resursă Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, clasa a IX-a, Internet 

Obiective 
operaţionale 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi în măsură să: 
O1. Sa cunoasca şi sa utilizeze corect terminologia specifică  
O2. Sa enumere avantajele utilizării reţelelor de calculatoare 
O4. Sa cunoască tipurile de reţele de calculatoare după diferite criterii  
O5. Sa stie sa partajeze diferite resurse in reţea 
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III. TERMINOLOGIE 

Moment de lecţie 

Un fişier independent care prezintă informaţii grupate din punct de vedere tematic, 
care nu pot fi prezentate separat. Poate conţine mai multe submomente de analiză, 
înţelegere sau interacţiune. 

Submoment de lecţie 

Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui 
obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată 
elevului. 

Moment de pauză 

Reprezintă momentele în care imaginea vizualizată este statică, permiţând 
utilizatorului - profesor comentarea sau detalierea fenomenelor, obiectelor sau 
informaţiilor vizualizate. 

Buton de navigare liniară 

Este situat în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul 
poate controla durata momentelor de pauză. În schimb, cu ajutorul acestui butoane 
nu se poate controla ordinea în care sunt vizualizate momentele de pauză, cursul 
desfăşurării acestora fiind cel predefinit. 

Butoane de interacţiune 

Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul 
poate controla acţiunea asuprea obiectelor asupra cărora interacţionează. Poate 
acţiona asupra corpurilor prin rotire, desfăşurare, analiză de detaliu, mărire sau 
micşorare 

Identificatori 

Aceştia reprezintă informaţii generale pe baza cărora poate fi înţeles la nivel general 
conţinutul unei unităţi de învăţare sau a unui obiect de conţinut. 

Ferestre de detaliu 

Sunt ferestrele care oferă informaţii suplimentare sau detalii despre o anumită 
informaţie (termen, imagine, concept etc.). Aceste ferestre apar în momentul în care 

cursorul are forma  şi se apasă în zona respectivă de ecran. 
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IV. STRUCTURĂ GENERALĂ 

Descrierea lectiei. 

IV.1. Obiective educaţionale 

 Detaliere 

Obiective cadru  (www.edu.ro) 

OC1 Utilizarea surselor informationale si a mijloacelor de procesare în 

scopul preluarii, prelucrarii si prezentarii informatiei 
OC2 Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor tehnologiei informatiei 

asupra mediului si a societatii 
OC3 Dezvoltarea competentelor de comunicare si cooperare în contexte 

interactive 

OC4 Sa utilizeze avantajele oferite de reţelele de calculatoare 
 

Obiective de referinţă 

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de 

comunicare şi lucru în reţea 

OR1 Definirea noţiunilor legate de reţele de calculatoare 

OR2 Utilitatea reţelelor de comunicaţii 

OR3 Prezentarea diferitelor tipuri de reţele de calculatoare, în funcţie de 
criteriile de clasificare 

OR4 Verificarea cunoştinţelor acumulate de elev în timpul studiului 
tipurilor  de reţele 

OR5 Aplicaţii practice – Partajarea resurselor în reţea 

OR6 Verificarea cunoştinţelor acumulate de elev în timpul 

aplicaţiilor practice 

Obiective operaţionale 

O1 Să cunoască date despre reţelele de calculatoare, clasificarea reţelelor  

O2 Să cunoască avantajele oferite de lucrul în reţea 

O3 Să utilizeze avantajele reţelelor de calculatoare 

O4 Să înţeleagă cum se conectează echipamentele şi cum este 

transmisă informaţie în cadrul reţelei 

O5 Deprinderea unor îndemânări practice privitoare la partajarea 

resurselor în reţea 
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V. CONŢINUT 

În acest subcapitol se prezintă lista Momentelor de lecţie (notate cu M) şi informaţii 
generale despre fiecare dintre acestea. 

V.1. M1 – Generalităţi 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1, OC2 

Obiective operaţionale 

O1 Să cunoască date despre reţelele de calculatoare, clasificarea reţelelor 

Descriere  Se defineşte reţeaua  de comunicaţie, utilitatea reţelei şi 
avantajele oferite de reţelele de calculatoare 

Submomente: Nu are 

M1_1  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare - 

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptul de “Reţea de calculatoare”. 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Figura  15 – M1. Generalităţi 

 

  

V.2. M2 – Reţeaua LAN Local Area Network 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1, OC2 

Obiective operaţionale 

O2, O3, O4 

Descriere Se descrie reţeaua LAN, configuraţia, aria de răspândire 

Submomente:  

M2_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M2_2 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de LAN 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 

Figura  16 – M2. LAN 
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V.3. M3 – Reţele Metropolitan Area Network 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie reţeaua MAN, configuraţia, aria de răspândire 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptul de MAN 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Figura  17 - M2. MAN 

 

 

V.4. M4 – Topologia logică 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie topologia logică 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de topologie logică 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 

Figura  18 – M4. Topologia logica 
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V.5. M5 – Topologia fizică - Magistrala 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie topologia fizică - magistrala, configuraţia 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de topologie fizică - 
magistrală 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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 Figura  19– M5. Topologia fizică - magistrala 

 

 

 

V.6. M6 – Topologia inelară – Ring Topology 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie topologia inelară 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de topologie inelară 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 

Figura  20 – M6. Topologia fizică - inelară 
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V.7. M7 – Topologia stelară  - Star Topology 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie topologia stelară, configuraţia 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de topologie stelară 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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 Figura  21– M7. Topologia fizică - stelară 

 

 

 

V.8. M8 – Topologia stea - inel 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie topologia stea-inel, configuraţia,  

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de topologies tea-inel 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 

Figura  22– M8. Topologia stea - inel 
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V.9. M9 – Topologia plasa (mesh) 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie topologia mesh, configuraţia 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de topologie plasa 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Figura  23– M9. Topologia mesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.10. M10 – Topologia arbore (tree) 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descrie topologia arbore, configuraţia 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de topologie arbore 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 

 

Figura  24– M10. Topologia tree 
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V.11. M11 – Reţele peer to peer 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descriu reţele peer-to-peer, configuraţia 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptul de peer-to-peer 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Figura  25– M11. Retea peer-to-peer 

 

 

 

V.12. M12 – Reţele client - server 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descriu reţele client-server, configuraţia 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual deretele client-server 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 

Figura  26 – M12. Reţeale client-server 
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V.13. M13 – Clasificarea după metodele de conectare 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Se descriu tipurile de reţele după modul de conectare 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare  

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual clasificarea reţelelor după 
modul de conectare 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Figura  27– M13. Clasificarea după metodele de conectare 

 

 

V.14. M14 – Partajarea resurselor 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O5 

Descriere Se descriu avantajele partajării resurselor în reţele 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 
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Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare Se apasă butonul Play 

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine, film 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de partajare 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 

Figura  28– M14. Partajarea resurselor 
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V.15. M15 – Test 

Obiectivele educaţionale  acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare 
OC1m OC2 

Obiective operaţionale 

O1, O3, O4 

Descriere Testarea noţiunilor asimilate de către elev pe 

parcursul obiectului de conţinut anterior. 

Submomente:  

M3_1 Titlul submomentului 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

M3_2  

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

5 min 

Descrierea conţinutului 
până la nivelul itemilor 

În casetele de text ale capturii de mai jos 

Reprezentare vizuală a 
lecţiei la care se referă 
momentul lecţiei sau 
submomentul (capturi 
de ecran) 

În captura de mai jos 

Instrucţiuni de utilizare Interactiv. Testul este lansat de către profesor. 
Elevul răspunde la întrebări în mod secvenţial în 

ordinea în care sunt afişate, conform instrucţiunilor 

primite. 

Tipul de Itemi de 
învăţare (II)  

Text, imagine 

Activitate pedagogică 
propusă 

Familiarizarea elevilor cu conceptual de MAN 

Metode de evaluare prin 
învăţare 

Prezentare, observatie, descriere, consolidare, cercetare, 

descoperire, discutie 

Funcţii cognitive 
aplicate şi/sau solicitate 
şi/sau utilizate 

Reamintire, întelegere, analiza, sinteza 

Durata în timp pentru 
utilizarea la clasă 

min 

 



     

 
  

 

 

  

 
 

 29 

 

Figura  29– M15. Test 
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