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Rezumat. Lucrarea autorilor conf. Dr. Liliana CIASCAI (coordonator, doctor în Pedagogie), 
profesor Aurelia-Daniela FLORIAN şi profesor Gabriel FLORIAN (doctor în Ştiinţele Educaţiei), 
propune cititorilor, profesori, elevi sau părinţi, o interesantă incursiune în domeniul didacticii 
ştiinţelor naturii.  Cartea oferă informaţii actualizate, studii teoretice referitoare la cunoaşterea 
ştiinţifică în general şi respectiv la aplicaţiile practice legate de proiectarea învăţării la Matematică 
şi Ştiinţe. Ea poate fi utilă tuturor cadrelor didactice preocupate de extinderea competenţelor lor 
profesionale. 

Cuvinte cheie. Matematică şi Ştiinţe; carte; profesori. 

Abstract. The book proposed by a team of authors composed by Associate Professor Liliana 
CIASCAI (Editor, Doctor of Pedagogy), Aurelia-Daniela FLORIAN- Physics teacher and Gabriel 
FLORIAN (Physics teacher, Doctor of Science Education) proposes to the readers, school 
teachers, students and parents, an interesting travel in the field od science didactics. The book 
provides rich information, theoretical studies on scientific knowledge in general and on practical 
applications related to learning design at Mathematics and Natural Sciences. The book will be 
useful to all teachers concerned with broadening their professional skills. 
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Lucrarea Elemente de didactica ştiinţelor naturii şi a disciplinei „Ştiinţe ale naturii”. Modele şi 
cercetări propune, în cele 156 de pagini, o abordare complexă a predării-învăţării ştiinţelor naturii, 
realizată din dublă perspectivă: cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea şcolară. Lucrarea oferă modele de 
bună practică şi explicitează rezultatele unei cercetări educaţionale în domeniu, care investighează 
eficienţa tratării diferenţiate a elevilor în lecţiile de ştiinţele naturii. 

Lucrarea este structurată în şapte capitole. Primul capitolul analizează relaţia Ştiinţe – Didactică 
argumentând necesitatea regândirii învăţământului ştiinţelor naturii în scopul remedierii rezultatelor 
slabe obţinute de elevii români la testările internaţionale: TIMSS 1995 şi TIMSS 1999. 

Cel de-al doilea capitol este dedicat cunoaşterii ştiinţifice. El supune analizei cititorilor contextul şi 
rezultatele cunoaşterii ştiinţifice, inclusiv miturile vehiculate cu referire la aceasta în comunitatea 
consumatorilor de informaţie ştiinţifică. O parte dintre aceste mituri se regăsesc în literatura de 
popularizare ştiinţifică şi pe Internet, „contaminând” cunoaşterea clădită pe aceste surse. 

Următoarele două capitole abordează problematica transpunerii cunoştinţelor referitoare la procesul 
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cunoaşterii ştiinţifice în practica şcolară. Astfel, în capitolul al treilea este aprofundat contextul 
învăţării ştiinţelor naturii: modelele de instruire utilizate în studiul ştiinţelor naturii şi cadrul predării 
ştiinţelor naturii. În capitolul al patrulea sunt discutate concepţiile elevilor din domeniul ştiinţelor 
naturii: tipuri de concepţii, investigarea şi tratamentul lor didactic. 

Capitolul al cincilea tratează temele specifice unei didactici a ştiinţelor naturii: obiectivele predării-
învăţării ştiinţelor naturii, conţinuturile studiate în lecţiile de ştiinţe şi activităţile de învăţare specifice. 
Două subcapitole sunt dedicate realizării adaptărilor curriculare şi activizării elevilor. Aceste 
cunoştinţe fundamentează demersul proiectării didactice tratat în penultimul capitol: proiectarea la 
nivel macro (unitatea de învăţare), la nivelul lecţiei şi la nivel micro (activitatea de învăţare). 

Ultimul capitol dezvoltă şi exemplifică cunoştinţele anterior prezentate, prin referire la rezultatele 
cercetării mai sus amintite. 

Lucrarea este fundamentată pe o literatură bogată, de actualitate, selectată din ţară şi din străinătate. 

Cititorul va găsi în lucrarea autorilor Liliana CIASCAI, Aurelia-Daniela FLORIAN şi Gabriel 
FLORIAN o abordare interesantă şi de mare utilitate în înţelegerea tendinţelor actuale manifestate în 
predarea-învăţarea Ştiinţelor Naturii. 

 

 


