
Liceul Teoretic „Gaudeamus”                                                                                              Dr. Pavel Cerbuşca 

 

  Proiectul constituie o totalitate de mijloace instructiv-cognitive care au   menirea de a 

rezolva una sau mai multe probleme. Proiectele sînt de mai multe tipuri: de cercetare, 

informaţionale, aplicative, jocuri de rol etc.  
 

Desfăşurarea de proiecte este ce a mai complexă metodă de educaţie pentru viaţă. 

 

 AVANTAJE 

- îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura care există între diferite discipline 

- le dă posibilitatea de a se organiza şi a conduce pe cont propriu şi de autoconduce 

procesul de educaţie  

- le creează condiţii să studieze şi să cerceteze problema ce-l preocupă 

- le dezvoltă capacitatea de a analiza informaţia 

- îi învaţă să ia anumite atitudini, să-şi facă o autoevaluare şi o evaluare a colegilor în 

baza relatărilor 

 

PROIECT DE CERCETARE 
este o lucrare întocmită în baza unei teme, care cuprinde instrucţiuni concrete, necesare 

executării unei cercetări individuale, în perechi sau în grupuri mici. 

 

 
STRUCTURA  UNUI PROIECT DE CERCETARE 

1. Introducere 

- este caracterizată pe scurt starea actuală a problemei cercetate  

- sunt formulate clar problemele şi obiectivele investigaţiilor preconizate 

- etse argumentată actualitatea temei 

- se prezintă rezumatul bibliografiei la problemă 

- este formulată ipoteza cercetării 

2. Cuprinsul 

- este partea de bază a proiectului 

- este alcătuit, de regulă, din 2-4 capitole, care pot fi divizate în subcapitole sau paragrafe 

- conţinutul problemei de cercetare este expus amănunţit şi succesiv 

- sunt expuse rezultatele cercetărilor efectuate 

3. Încheiere 

- sunt formulate concluziile investigaţiilor efectuate 

- importanţa rezulatelor obţinute 

- recomandările de aplicare a lor 

4. Anexe 

- documente, foto 

- scheme, diagrame,imagini, statistici 

5. Bibliografia  

– lucrările şi autorii la care s-au făcut referiri în proiect, din care s-au utilizat date, 

      materiale   

 



 

PAŞAPORTUL UNUI PROIECT 
 

1. Actualitatea temei:  

se determină în baza mai multor factori: necesitatea schimbării;continuarea 

cercetării pentru a identifica noi dovezi; fenomen nou, specific perioadei, 

cercetat puţin încă; necesitatea unor noi metode şi experienţe,corespunderea 

proiectului nevoilor reale şi de urgenţă din societate etc. 

 

2. Nivelul de cercetare ştiinţifică  

include autorii, cercetătorii care s-au preocupat de problema în cauză, 

concepţiile care s-au conturat referitor la subiectul cercetat. 

 

3. Obiectivul şi problemele cercetării 

reprezintă rezultatul aşteptat: crearea sau adoptarea unor tehnici de analiză 

sau apreciere; studierea evoluţiei unui proces sau fenomen; descrierea 

unui efect nou sau important; descoperirea unor fenomene, crearea unor 

sisteme sau clasificări etc. 

 

     4. Cadrul cronologic – perioada la care se referă cercetarea,  

           argumentarea  alegerii etapei date. 

 

4. Izvoare – documentele, actele, materialele de arhivă utilizate în lucrare. 

 

5. Inovaţia – rezultatele obţinute pentru prima dată, noutatea care încă nu s-

a cunoscut de nimeni. 

 

6. Importanţa ştiinţifică (teoretică şi practică) a lucrării – domenii ale 

ştiinţei sau practicii asupra cărora pot influenţa rezultatele obţinute şi 

perspectivele pe care le deschid. Impactul social al proiectului la nivel 

local, regional sau naţional. 

 

7. Viabilitatea, durabilitatea proiectului şi perspectivele lui de 

dezvoltare. 
 

8. Structura lucrării – problemele principale studiate în proiect cu o 

succintă analiză. 


