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I. Preliminarii 

 

Dendrologiaeste o disciplină biologică care are ca obiect de studiu plantele lemnoase  – 

arbori şi arbuşti – pe care îi prezintă sub raport morfologic şi îi analizează cu prioritate sub 

raport sistematic, arealogic, ecologic şi silviobiologic. 

       Disciplina „Dendrologia„ prezintă noțiunile de bază privind morfologia, ecologia și 

răspîndirea speciilor lemnoase ce se regăsesc la nivelul țării noastre, specii autohtone, sau 

exotice, promovate în scop cultural, experimental sau ornamental.  

        Asocierea diverselor specii în cadrul arboretelor, suprapunerea  arealeor, convenţuirea 

„paşnică„ ori intoleranţa, cu numeroase alte observaţii privind morfologia părţii aeriene au 

determinat pe specialişti să înceapă studiul pădurii prin cercetarea indivizilor care o 

compun. Acest fapt a dus  la completarea cunoştinţelor despre speciile lemnoase, la 

studierea factorilor mediului de viaţă al arborilor, în particular şi,  în final, la cel al 

rezultantei acestora în analizarea acţiunii mediului specific pădurii. 

        O atenţie deosebită se acordă problemelor complexe a pădurilor , care este cauzată de 

influenţa factorilor antropici, fiind o disciplină studiată de elevii specialităţii „Silvicultură". 

       Scopul studierii acestei discipline constă în formarea și dezvoltarea competenţelor 

profesionale specifice prîn instruirea teoretică și practică a elevilor privitor la cunoașterea 

importanței deosebite a speciilor lemnoase de gimnosperme și angiosperme. Se pune 

accentul pe informația privind organografia și morfologia speciilor dendrologice indigene și 

cultivate în țara noastră în vederea recunoașterii acestora, informația despre ecologia și 

arealul de răspîndire a speciilor lemnoase spontane și cultivate. De aceea, una din sarcinile 

primordiale a dendrologiei este elaborarea bazelor ştiinţifice de ocrotire a resurselor 

naturale şi vegetale. 

Condiţiiprealabile. Cu toate că disciplina „Dendrologia„ are ca obiect de cercetare plantele 

lemnoase, constituie o disciplină de sine stătătoare, având zone de interferenţă cu 

următoarele discipline: Botanica forestieră, Ecologia generală, Silvicultură, Pedologia, 

Geografia, Fizica, etc. 

 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru formarea profesională 

 

Disciplina „Dendrologia„ are un rol esențial atăt în formarea inițială , căt și cea 

continuă a specialistului din domeniul silviculturii. Astfel, prin studierea situaţiilor concrete, 

elevii vor însuşi diferite metode  de analiză, apreciind desinestătător realitatea.  Cursul 

propus prezintă o iniţiere în terminologia silvică şi în problemele silvice, iar competenţele 

formate   în cadrul disciplinei vor putea fi utilizate în continuare la studierea altor discipline 

silvice şi aplicate in practica de formare profesională.  

         Disciplina „Dendrologia„include problemele utilizării raţionale a ecosistemului 

forestier şi biocenozelor naturale: aplicării juste a speciilor forestiere, cunoaşterea 

elementelor constitutive ale  ecosistemului forestier; folosirii raţionale a formaţiunilor 

vegetale capabile să reducă bioxidul de carbon şi să pună în libertate oxigenul indispensabil 

vieţii, funcţionând şi ca un „filtru” prin reţinerea în coroana arborilor a particulelor fine de 

praf, cenuşă din atmosfera poluată. 

           Analizarea rolului disciplinei se reliefează prin prisma domeniului de utilizare - 

cunoştinţele obținute la „Dendrologie„ sunt foarte utile în domeniul de specialitate, 
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deoarece ajută la identificarea speciilor vegetale, cunoaşterea modului de studiu 

morfologic a acestora la nivel individual și de ecosistem pe care actualmete îl ocupă 

patrimoniul verde al planetei. 

 

III. Competențe profesionalespecifice disciplinei 

Competenţe profesionale specifice disciplinei sunt: 

1. Determinarea structurii morfologice și biologice a plantelor lemnoase.  

2. Identificarea influenței factorilor de mediu    asupra ecosistemului forestier. 

3. Recunoaşterea elementelor  de structură morfologică și biologică a gimnospermelor. 

4. Distingerea trăsăturilor morfologice și biologice caracteristice pentru magnoliofite. 

5. Identificarea speciilor de plante forestiere caracteristice țării noastre. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 
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Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

V 150 60 30 60 Examen 5 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unități de competență/Unități de 
competență 

Unități de conținut 

1. Plantele lemnoase: particularităţile morfobiologice și structura lor 

UC1. Distingerea constituientelor 
structurale elementare ale plantelor 
lemnoase 

 Definirea principalelor noţiuni de 
profil; 

 Distingerea elementelor morfologice 
și funcțiilor organelor vegetative și 
generative ale plantei lemnoase. 

 Identificarea  rolului organelor 
vegetative și generative ale plantei 
lemnoase pentru creșterea, 
dezvoltarea și înmulțirea  acestora; 

1.1.Dendrologia – ştiinţa despre plantele 
lemnoase 
1.2.Morfologia organelor vegetative. 
1.3. Morfologia organelor generative 
 

2. Creşterea, dezvoltarea și înmulțirea speciilor lemnoase 

UC2. Cunoașterea caracteristicilor de 
creștere, dezvoltare și inmulțire a speciilor 
lemnoase  

 Explicarea elementelor constituiente 
ale  creșterii plantelor lemnoase în 
înălțime și grosime; 

 Înțelegerea tipurilor de reproducere a 

2.1. Creșterea plantelor lemnoase în 
înălțime și grosime. 
2.2.Înmulţirea generativă . Particularităţile 
formării organelor de înmulţire sexuată la 
speciile lemnoase.   
2.3. Înmulţirea vegetativă: naturală, 
artificială,   prin drajoni, lăstari, rizomi, 
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speciilor lemnoase 

 Identificarea particularităților formării 
organelor de înmulțire sexuată la 
speciile lemnoase; 

 Identificarea formelor de înmulțire 
vegetativă; 

marcote, butaşi. 
 

3.Ecosistemul forestier şi factorii mediului 

 UC3. Identificarea influenței factorilor 
de mediu    asupra ecosistemului 
forestier; 

 Explicarea influenței factorilor de mediu  
asupra ecosistemului forestier; 

 Determinarea speciilor de arbori cu 
diverse atitudini față de condițiile 
mediului; 

 Argumentarea rolului factorilor 
ecologici asupra  vitalității 
ecosistemului forestier; 

3.1.Factorii mediului : ecologici, 
climaterici, edafici, orografici, biotici, 
antropici. 
3.2. Specii de arbori cu diferite atitudini 
față de condițiile mediului 
 

4. Particularităţile morfologice şi biologice a gimnospermelor 

UC4. Identificarea elementelor  de 
structură morfologică și biologică 
agimnospermelor 

 Reprezentarea grafică a ciclului vital la 
gimnosperme  

 Identificarea trăsăturilor distinctive  
caracteristice gimnospermelor; 

 Explicarea trăsăturilor morfobiologice 
pentru principalele specii de conifere 

 Argumentarea importanței biologice și 
economice a gimnospermelor; 

 

4.1. Particularităţile morfologice şi 
biologice a gimnospermelor.  Ciclul vital al 
gimnospermelor 
4.2. Familiile Ginkgoaceae, Taxaceae, 
Taxodiaceae . Reprezentanții principali 
4.3. Familia Pinaceae: genul Pinus. Grupele 
de pini cu 2-3-5 ace și caracteristica lor. 
4.4. Familia Pinaceae: genurile, Abies, 
Picea, Larix, Pseudutsuga. Reprezentanții 
principali și caracteristica lor. 
4.5. Familia Cupressaceae: genul Thuja, 
Biota, Juniperus. Caracteristica 
reprezentanților  principali. 

5. Particularitățile morfologice, biologice, înmulțirea și importanța practică a 
speciilor lemnoase din încrengătura Magnoliophyta 

UC5. Distingerea trăsăturilor morfologice și 
biologice caracteristice pentru 
magnoliofite 
 

 Reprezentarea grafică a ciclului vital la 
angiosperme 

 Identificarea trăsăturilor distinctive  
caracteristice angiospermelor; 

 Explicarea trăsăturilor morfobiologice  a 
principalelor specii de angiosperme 

 Stabilirea etapelor  evoluției 
complexității structurale și a organelor 
de reproducere la plantele cu flori 

 Recunoașterea tipurilor de fructe în 
funcție de consistență la diverse specii  
lemnoase de angiosperme; 

 Argumentarea importanței biologice și 
economice a angiospermelor; 

5.1. Particularitățile morfologice, 
biologice, înmulțirea și importanța 
practică a speciilor lemnoase din 
încrengătura Magnoliophyta 
5.2. Clasa Dicotyledonatae: familia 
Betulaceae. Genul Betula. Reprezentanții 
principali 

5.3. Familia Betulaceae: Genurile Alnus, 
Corylus, Carpenus. 
5.4. Familia Fagaceae : Genurile Fagus și 
Castanea 
5.5. Familia Fagaceae: genul Quercus. 
Stejarii cu maturație anuală și bienală 
5.6. Familiile Ulmaceae și Juglandaceae. 
Genurile principale. 
5.7. Familia Salicaceae. Genurile  Salix și 
Populus. Principalele specii de salcie, 
plopi  și importanța lor. 
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5.8. Familiile Magnoliaceae, Buxaceae, 
Tamaricaceae, Berberidaceae, 
Grossulariaceae: reprezentanții 
principali. 
5.9. Familiile Cornaceae, Moraceae și 
Loranthaceae. 
5.10. Familia Rosaceae. Subfamiliile 
Spiroideae, Pomoideae, 
5.11. Familia Rosaceae. Subfamiliile 
Prunoideae, Rosoideae 
5.12. Familia Tiliaceae 
5.13. Familia Fabaceae 
5.14. Familiile Aceraceae și Platanaceae 
5.15. Familiile Oleaceae și 
 Caprifoliaceae 
5.16. Familia Rhamnaceae, Elaeagnaceae, 
Ericaceae, Bignoniaceae 
5.17. Familia Hippocastanaceae, 
Anacardiaceae. Clasa 
Monocotyledonatae. Familia Liliaceae. 
 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 
crt 

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Studiul 
individual Prelegeri Lucrări 

practice  

1.  Plantele lemnoase: particularităţile 
morfobiologice și structura lor 

16 6 4 6 

2.  Creşterea, dezvoltarea și înmulțirea 
speciilor lemnoase 

16 6 - 10 

3.  Ecosistemul forestier şi factorii mediului  14 4 - 10 

4.  Particularităţile morfologice şi biologice a 
gimnospermelor 

22 10 6 6 

5.  Particularitățile morfologice, biologice, 
înmulțirea și importanța practică a 
speciilor lemnoase din încrengătura 
Magnoliophyta 

82 34 20 28 

 TOTAL ORE 150 60 30 60 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

 

Materii pentru studiul individual 

Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

elaborare 

Termeni de 

realizare 

1. Plantele lemnoase: particularităţile morfobiologice și structura lor 

Specii de arbori şi arbuşti decorative 
prin coroană, lujeri 

Poze cu specii 
lemnoase, 
materiale 

Prezentarea și 
comunicarea 
materialelor 

Săptămâna 1. 

Speciile de plante lemnoase rare și pe 
cale de dispariție de pe teritoriul  RM 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 1 
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Specii lemnoase decorative prin:  
frunziş,    scoarţă 

Poze cu specii 
lemnoase, 
materiale 

Prezentarea și 
comunicarea 
materialelor 

Săptămâna 2. 

2. Creşterea, dezvoltarea și înmulțirea speciilor lemnoase 

Schimbări cantitative în procesul 
creşterii plantelor lemnoase   

Comunicare 
 

Prezentarea 
informației  

Săptămâna 2 

Particularităţile dezvoltării plantelor 
lemnoase 

Referat 
 

Prezentarea 
referatului  

Săptămâna 3 

Schimbări sezoniere în creşterea şi 
dezvoltarea speciilor lemnoase . 

Rezumat scris Prezentarea 
rezumatuluii 

Săptămâna 3 

Longevitatea arborilor şi arbuştilor Studiu de caz Prezentarea 
studiului de 

caz 

Săptămâna 4 

Reproducerea plantelor lemnoase Comunicare 
 

Prezentarea 
informației  

Săptămâna 4 

3. Ecosistemul forestier şi factorii mediului 

 Specii de arbuști cu diferite atitudini 
față de condițiile mediului  

Poze cu specii 
lemnoase, 
materiale 

Prezentarea și 
comunicarea 
materialelor 

Săptămâna 5 

Arbori şi arbuşti rezistenţi la umezeală 
excesivă 

Rezumat scris Prezentarea 
rezumatului 

Săptămâna 5 

 Specii lemnoase ce micşorează 
zgomotul  

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 6 

 Răspândirea speciilor lemnoase  în 
diverse zone climatice  

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 6 

Rolul pozitiv și negativ al factorului 
antropic asupra plantelor  lemnoase. 

Argumentare 
scrisă 

Prezentarea 
documentului 

Săptămâna 7 

4. Particularităţile morfologice şi biologice a gimnospermelor 

Ciclul vital al gimnospermelor . 
Reprezentanții tipici și caracteristicile 
lor morfobiologice 

Prezentare 
grafică, poze 

Prezentarea 
schemei, 

materialelor 

Săptămâna 7 

Observații fenologice asupra 
gimnospermelor din familiiile 
Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae, 
Cupressaceae 

Referat 
 

Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 8 

Observații fenologice asupra 
gimnospermelor din familia Pinaceae 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 8 

Importanța biologică și economică a 
pinofitelor 

Test rezolvat Testare scrisă Săptămâna 9 

6. Particularitățile morfologice, biologice, înmulțirea și importanța practică a speciilor 
lemnoase din încrengătura Magnoliophyta 

Ciclul vital al angiospermelor . 
Reprezentanții tipici și caracteristicile 
lor morfobiologice 

Prezentare 
grafică, poze 

Prezentarea 
schemei, 

materialelor  

Săptămâna 9 

Diversitatea, răspîndirea și ocrotirea 
magnoliofitelor în Republica Moldova . 

Comunicare Prezentarea 
informației 

Săptămâna  
10 

Observații fenologice asupra 
angiospermelor din familiile 
Betulaceae și Fagaceae 

Fișa Fișe 
completate 

 

Săptămâna 
10, 11 

Diversitatea, răspîndirea și ocrotirea 
plantelor medicinale 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 
11 

 Observații fenologice asupra Fișa  Fișe Săptămâna 
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angiospermelor din familiile Ulmaceae 
și Juglandaceae. 

completate 

 
12 

Specii lemnoase cu proprietăţi 
fitoncide 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 
12 

Observații fenologice asupra 
angiospermelor din familiile 
Magnoliaceae, Buxaceae, 
Tamaricaceae, Berberidaceae, 
Grossulariaceae 

Fișa Fișe 
completate 

 

Săptămâna 
13 

Observații fenologice asupra 
angiospermelor din familia  Rosaceae, 
Tiliaceae  și Fabaceae 

Fișa Fișe 
completate 

 

Săptămâna 
13, 14 

Observații fenologice asupra 
angiospermelor din familiile 
Aceraceae  și Platanaceae, Oleaceae  
și Caprifoliaceae 

Fișa Fișe 
completate 

 

Săptămâna 
14, 15 

Importanța biologică și economică a 
magnoliofitelor 

Test rezolvat Testare scrisă Săptămâna 
15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Particularităţile morfologice ale organelor vegetative 

2. Morfologia organelor generative 

3. Caractere morfologice distinctive la gimnosperme din familiile 

Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae 

4. Caractere morfologice distinctive la gimnosperme  din familia Pinaceae 

5. Morfologia organelor vegetative la genurile din familia Cupresaceae 

6. Determinarea și descrierea speciilor din familia Betulaceae 

7. Determinarea și descrierea speciilor din familia Fagaceae 

8. Determinarea și descrierea speciilor din familiile Ulmaceae și 

Juglandaceae. 

9. Determinarea și descrierea speciilor din familia Salicaceae. 

10. Determinarea și descrierea speciilor din familia Rosaceae . Subfamilia 

Spiroideae,  Subfamilia Pomoideae 

11. Determinarea și descrierea speciilor din familia Rosaceae . Subfamilia 

Prunoideae, Subfamilia Rosoideae 

12. Determinarea și descrierea speciilor din familia Tiliaceae 

13. Determinarea și descrierea speciilor din familia  Fabaceae 

14. Determinarea și descrierea speciilor din familia Aceraceae 

15. Determinarea și descrierea speciilor din familiile Oleaceae și 

Caprifoliaceae. 

IX. Sugestii metodologice 

 

     Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea 

Curriculum disciplinar, pentru învățămîntul profesional tehnic, la Dendrologie sunt: 

1. Formarea de competenţe profesionale ale elevilor din învăţămîntul profesional 

tehnic. 
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2. Utilizarea metodelor active de instruire, centrate pe elev. 

Prezentul Curriculumul serveşte ca bază pentru proiectarea şi organizarea 

procesului instructiv, în cadrul învățămîntului profesional tehnic la disciplinele conexe 

domeniului dat. 

În procesul de predare – învăţare elevul va fi pus permanent în situaţii de problemă, 

de descoperire a noutăţilor pentru sine; va fi stimulată munca independentă. Accentul va fi 

pus pe dezvoltarea capacităţilor mintale şi a aptitudinilor esenţiale, necesitând astfel o 

antrenare sistematică şi utilizarea unor metode active de învăţare. 

Pentru a obţine rezultate bune la formarea gândirii logico – raţionale, profesorul va 

îmbina şi va folosi adecvat şi creator metodele didactice, va pune accentul pe învăţământul 

formativ – dezvoltativ, individual şi cel de grup. 

Pe parcursul procesului de predare – învăţare – evaluare vor fi utilizate cele mai 

eficiente metode, procedee şi mijloace de învăţare în dependenţă de capacităţile 

individuale ale elevilor. 

Pentru însuşirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii 

de predare: instruirea problematizată; instruirea euristică; instruirea demonstrativă; 

simularea, iar pentru formarea gândirii logico – creative se folosește asimilarea 

cunoştinţelor de către elevi în baza actelor normative și a instrucțiunilor, întocmirea 

referatelor. 

Caracterul aplicativ impune folosirea sistemelor informaționale în domeniu prin: 

simularea diferitor studii de caz; analizarea datelor din raporturi. 

În cursul predării disciplinei, metodele de predare – învăţare utilizate în timpul 

orelor sunt: 

 

Unități de conținut Metode de predare - învățare 

1. Plantele lemnoase: particularităţile morfobiologice și structura lor 

1.Dendrologia – ştiinţa despre plantele lemnoase 
2.Morfologia organelor vegetative. 
3. Morfologia organelor generative 
 

Prelegere 
Explicaţie 

Activitate frontală 
Observarea dirijată 

Lucru în grup 

2.Creşterea, dezvoltarea și înmulțirea speciilor lemnoase 

1. Creșterea plantelor lemnoase în înălțime și 
grosime. 
2.Înmulţirea generativă . Particularităţile formării 
organelor de înmulţire sexuată la speciile lemnoase.   
3. Înmulţirea vegetativă: naturală, artificială,   prin 
drajoni, lăstari, rizomi, marcote, butaşi. 

Explicaţie 
Prezentare PowerPoint 

Stiu, Vreau sa stiu, Am învăţat 
Conversaţie 
Eu cercetez 

3. Ecosistemul forestier şi factorii mediului 

1.Factorii mediului : ecologici, climaterici, edafici, 
orografici, biotici, antropici. 
2. Specii de arbori cu diferite atitudini față de 
condițiile mediului 
 

Activitate în grup 
Conversaţie  

Observarea dirijată 
Explicaţie 

Prezentare PowerPoint 

4. Particularităţile morfologice şi biologice a gimnospermelor 

1. Particularităţile morfologice şi biologice a 
gimnospermelor.  Ciclul vital al gimnospermelor 
2.Familiile Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae . 

Activitate frontală 
Activitate în grup 

Explicaţie 
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Reprezentanții principali 
3.Familia Pinaceae: genul Pinus. Grupele de pini cu 
2-3-5 ace și caracteristica lor. 
4. Familia Pinaceae: genurile, Abies, Picea, Larix, 
Pseudutsuga. Reprezentanții principali și 
caracteristica lor. 
5.Familia Cupressaceae: genul Thuja, Biota, 
Juniperus. Caracteristica reprezentanților  principali. 

Prezentare PowerPoint 
Stiu, Vreau sa stiu, Am învăţat 

Conversaţie 
 Observarea dirijată 

 

5.Particularitățile morfologice, biologice, înmulțirea și importanța practică a speciilor 
lemnoase din încrengătura Magnoliophyta 

1. Particularitățile morfologice, biologice, înmulțirea 
și importanța practică a speciilor lemnoase din 
încrengătura Magnoliophyta 
2. Clasa Dicotyledonatae: familia Betulaceae. Genul 
Betula. Reprezentanții principali 
3. Familia Betulaceae: Genurile Alnus, Corylus, 
Carpenus. 
4. Familia Fagaceae : Genurile Fagus și Castanea 
5. Familia Fagaceae: genul Quercus. Stejarii cu 
maturație anuală și bienală 
6. Familiile Ulmaceae și Juglandaceae. Genurile 
principale. 
7. Familia Salicaceae. Genurile  Salix și Populus. 
Principalele specii de salcie, plopi  și importanța lor. 
8. Familiile Magnoliaceae, Buxaceae, Tamaricaceae, 
Berberidaceae, Grossulariaceae: reprezentanții 
principali. 
9. Familiile Cornaceae, Moraceae și Loranthaceae. 
10. Familia Rosaceae. Subfamiliile Spiroideae, 
Pomoideae, 
11. Familia Rosaceae. Subfamiliile Prunoideae, 
Rosoideae 
12. Familia Tiliaceae 
13. Familia Fabaceae 
14. Familiile Aceraceae și Platanaceae 
15. Familiile Oleaceae și 
 Caprifoliaceae 
16. Familia Rhamnaceae, Elaeagnaceae, Ericaceae, 
Bignoniaceae 
17. Familia Hippocastanaceae, Anacardiaceae. Clasa 
Monocotyledonatae. Familia Liliaceae 

Activitate frontală 
Activitate în grup 

Explicaţie 
Prezentare PowerPoint 

Stiu, Vreau sa stiu, Am învăţat 
Conversaţie 

 Observarea dirijată 
Eu cercetez 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

 Evaluarea este actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţămînt, care 

asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobîndite şi valoarea (nivelul, performanţele şi 

eficienţa) acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-

învăţare.  

          Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor și obținerea unui 

feeback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, 
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stimularea autoevaluării și a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea 

evaluării selective sauu individuale. 

         Pentru a eficientiza procesul de evaluare, înaintea demarării acestora, cadrul didactic 

va informa elevii despre lucrare, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de evaluare) și 

despre condițiile de realizare a fiecărei evaluări. 

  În cadrul predării disciplinei „Dendrologia„ formele de evaluare a cunoştinţelor sunt 

variate.  

         Evaluarea curentă/formativă  se va realiza prin diverse modalități: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activității elevului, discuția/conversația, 

prezentarea proiectelor individuale de activitate.  

Prin evaluare curentă/formativăcadrele didactice informează elevul despre nivelul de 

performanță; îl motivează să se implice în dobăndirea competențelor profesionale. Pe baza 

celor constatate, profesorul îşi formează o imagine asupra fiecărui elev, remarcînd reuşitele 

sau dificultăţile cu care se confruntă. 

Portofoliul reprezintă o metodă complexă de evaluare în care un rezultat al acesteia este 

elaborat pe baza aplicării unui asamblu variat de probe și instrumente de evaluare.  

Portofoliul este realizat pe o perioadă mai îndelungată și va cuprinde: lucrări practice, 

investigații, referate și proiecte, studiul individual, autoevaluarea elevului, chestionare de 

atitudini etc.  

          Alegerea elementelor ce formează portofoliul este realizată de către profesor (astfel 

încât acestea să ofere informații concludente privind pregătirea, evoluția, atitudinea 

elevului) sau de către elev (pe considerente de performanță, preferințe etc). Realizarea 

evaluării sub formă de portofoliu etse utilă, atât pentru profesor, cât și pentru elev sau 

părinții acestuia. 

         Pentru a realiza o evaluare în baza portofoliului profesorul: 

 Va comunica elevilor intenția de a realiza un portofoliu, adaptând instrumentele de 

evaluare ce constituie centrul de greutate a cestuia raportat la specificul unității de 

învățare; 

 Va alege componentele ce formează portofoliul, oferind totodată și elevului 

posibilitatea de a adăuga elemente pe care le consideră relevante pentru activitatea sa; 

 Va evalua separat fiecare element al portofoliului și va sigura și un sistem de criterii pe 

baza cărora va realiza evaluarea finală a acestuia; 

 Va putea urmări evoluția elevului, particularitățile de exprimare și de raportare a 

acestuia la conținuturi;  

 Va integra rezultatul evaluării portofolilui în sistemul general de notare. 

       Nota finală la disciplina Dendrologia se constitue media aritmetică de la nota 

semestrială şi nota de la examen, conform formulei de mai jos. Nota finală = 60 % x Nota 

semestreală + 40 % x Nota examen. Nota semestrială se calculează ca media aritmetică a 

notelor obţinute în cadrul orelor teoretice, practice atît de la contact direct cît şi la studiul 

individual. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

          Pentru formarea și dezvoltarea competențelor în cadrul unității de curs „Dendrologia„ 

este necesar să se creze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe 

elev . Orele teoretice vor fi desfăşurate în sala de curs, iar orele practice în  cabinetul de 
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Silvicultură, care va fi dotat cu instrumente, aparate și materiale necesare în realizarea 

lucrărilor practice.  

Aparate: proiector, calculator portabil, microscoape. 

Instrumente și materiale: manuale, determinatoare, atlas botanic, preparate 

permanente și temporare, riglă, creion, radieră, seturi de plante ierbarizate, placate, poze 

cu specii forestiere. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Atlas botanic. Daciana Sava,  Biblioteca Colegiului de 
Ecologie 

5 

2. Atlas botanic . Lucia Popovici, 
Constanța Moruzi, Ioan Toma, 2008 

https://books.google.com/books/abo
ut/Atlas_botanic.html 

internet  

3. Dendrologie, A.Palancean, I.Comănici. 
2009. 520p 

Biblioteca Colegiului de 
Ecologie 

10 

4. Determinator de plante din flora 
R.Moldova. A.Negru, Ch.: 2007  

Biblioteca Colegiului de 
Ecologie 

10 
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