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NOTA DE PREZENTARE 

Curriculumul de Biologie pentru ciclul inferior al liceului a fost elaborat în conformitate 
cu Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, aprobate prin O.M.E.C.T.  nr. 
5723/23.12.2003.  

În proiectarea prezentului curriculum s-au avut în vedere cerinţele unui învăţământ modern, 
competitiv, precum şi realizările obţinute în învăţământul european. S-a mai luat în considerare faptul 
că biologia, ca disciplină integrată în aria curriculară “Matematică şi ştiinţele naturii”, are menirea de 
a participa la formarea competenţelor de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinire şi dezvoltare 
personală, pentru incluzie socială şi inserţie profesională. Aceste competenţe trebuie dezvoltate până 
la finalizarea învăţământului general de 10 clase şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru 
învăţarea continuă ca parte a învăţării permanente. 

Studiul biologiei vizează: 
- pregătirea şcolară temeinică pentru integrarea optimă în viaţa activă;  
- educaţia pentru sănătate a generaţiei tinere; 
- formarea unui comportament ecologic la elevi; 
- iniţierea în specialitate, ca bază de orientare şcolară şi profesională. 
      Din această perspectivă, predarea biologiei în ciclul inferior al liceului, se realizează  

prin curriculum nucleu (trunchiul comun),  obligatoriu de parcurs de către toţi elevii, cât şi prin 
curriculum diferenţiat cuprinzând, în programă, conţinuturi marcate cu scris italic şi asterisc, 
obligatoriu numai pentru filiera teoretică,  profilul real. 

Trunchiul comun reprezintă oferta educaţională constând din aceleaşi conţinuturi şi sarcini de 
învăţare  pentru  acelaşi număr de ore la toate liceele şi urmăreşte atingerea finalităţilor propuse pentru 
educaţia de bază, condiţie pentru asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi elevii. 

Curriculumul diferen ţiat reprezintă oferta educaţională constând din disciplinele  ariei  
curriculare corespunzătoare profilului liceului cu alocări orare asociate acestora. În acest mod 
elevii pot beneficia, pe lângă studii comune, şi de un parcurs diferenţiat  de învăţare 
corespunzător profilului pentru care au optat. Orele atribuite prin curriculum diferenţiat sunt 
obligatorii, iar notele obţinute de elevi sunt consemnate în unica rubrică, din catalog, pentru 
disciplina studiată.  

Prezentul curriculum este conceput într-o manieră flexibilă, care permite profesorului  
libertatea: 

- să aleagă singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu condiţia  ca aceasta să 
respecte logica internă a domeniului, să asigure în final parcurgerea integrală a materiei şi 
realizarea, la elevi, a competenţelor propuse;  

- să construiască demersul didactic, în cadrul fiecărei lecţii, în funcţie de propria 
personalitate, de particularităţile clasei şi de caracterul experimental al biologiei. 

Curriculum de biologie pentru clasele a IX-a şi a X-a, liceu, cuprinde: 
- competenţe generale; 
- competenţe specifice şi conţinuturi pentru trunchiul comun şi pentru curriculum diferenţiat;  
- lista de conţinuturi; 
- lista de lucrări practice obligatorii; 
- sugestii metodologice; 
- valori şi atitudini. 
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COMPETENŢE  GENERALE 

 

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie 

2. Explorarea sistemelor biologice 

3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării 

principiilor lumii vii  

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică  

biologiei   

5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru  specifice 

biologiei în contexte noi 

 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor 

• Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică 

• Dezvoltarea curiozităţii şi respectului faţă de orice formă de viaţă 

• Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător 

• Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora 

• Cultivarea sensibilităţii 

• Interes pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană 

• Implicarea în rezolvarea unor probleme de interes global 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

1.1.  Culegerea de date din 
surse variate de informare/ 
documentare despre 
organizarea lumii vii 

- virusuri şi regnuri: monere, 
protiste, fungi, plante, animale; 

- celula – unitatea structurală şi 
funcţională a lumii vii; 

- ereditatea şi variabilitatea lumii 
vii;  

- cianobacterii, protiste 
(sarcodine, ciliofore, 
zoomastigine, cu caracter de 
fungi), zigomicete, licheni, 
briofitele hepatice, pteridofitele 
licopodiate şi equisetate, 
celenterate antozoare, 
spongieri, echinoderme, 
urocordate, cefalocordate, 
ciclostomi, peşti cartilaginoşi, 
monotreme, marsupiale; 

- compoziţia chimică a materiei 
vii; 

- metode de cercetare în genetică  
umană; 

- biotehnologii; 
1.2. Clasificarea 
indivizilor biologici pe 
baza caracterelor generale 

- celula procariotă, celula 
eucariotă (vegetală , animală); 

- regnuri: monere, protiste, fungi, 
plante, animale – caracterizare 
generală: mediul de viaţă, 
modul de viaţă (solitar, 
colonial, liber sau fixat), 
morfologia  organismelor,  

- tipul de nutriţie mixotrofă 
(semiparazite şi carnivore) 
simbiontă,  fermentaţia 

- cianobacterii, protiste 
(sarcodine, ciliofore, 
zoomastigine, cu caracter de 
fungi), zigomicete, licheni, 
briofitele hepatice, pteridofitele 
licopodiate şi equisetate, 
celenterate antozoare, 
spongieri, echinoderme, 
urocordate, cefalocordate, 
ciclostomi, peşti cartilaginoşi, 
monotreme, marsupiale; 

1.3. Identificarea 
structurilor biologice 
microscopice în vederea 
caracterizării lor 

- structura celulei procariote, 
structura şi ultrastructura celulei 
eucariote: perete celular, 
membrană celulară, citoplasmă, 
nucleu - membrană nucleară, 
nucleoli, carioplasmă, 
cromatină , cromozomi (acizi 
nucleici - tipuri şi rol), reticul 
endoplasmatic (neted, rugos), 
aparat Golgi (dictiozomi), 
ribozomi, lizozomi, centrozom, 
mitocondrii (cu criste, cu 
tubuli), plastide 
(fotosintetizatoare: cloroplaste, 
rodoplaste, feoplaste; 
nefotosintetizatoare: 
leucoplaste, amiloplaste), 
vacuole, incluziuni; 

- miofibrile, neurofibrile, 
corpusculi Nissl, cili, flageli, 
capsulă; 

- ultrastructura  celulei  
procariote; 

- oleoplaste, proteoplaste, 
incluziuni de săruri organice - 
oxalat de calciu. 
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2. Explorarea sistemelor biologice 

Competenţe specifice Conţinuturi 
Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

2.1. Utilizarea investigaţiei 
pentru identificarea unor 
caractere generale ale 
organismelor şi 
evidenţierea 
componentelor şi 
proceselor celulare 

- regnuri: monera, protiste, fungi, 
plante, animale (exemple 
reprezentative pentru fiecare 
clasă şi, în cazul mamiferelor, 
din placentare) – caracterizare 
generală: mediul de viaţă, 
modul de viaţă (solitar, 
colonial, liber sau fixat), 
morfologia  organismelor, tipul 
de locomoţie (înot, zbor, mers, 
salt, târâre, alergat, căţărat), 
tipul de nutriţie (autotrofă 
fotosintetizatoare şi 
chimiosintetizatoare, heterotrofă 
saprofită, heterotrofă parazită), 
tipul de respiraţie (anaerobă, 
aerobă: traheală, tegumentară, 
branhială, pulmonară), tipul de 
reproducere (asexuată 
specializată şi vegetativă, 
sexuată); 

- celula – unitatea structurală şi    
funcţională a lumii vii; 

- cloroplaste, amiloplaste, 
miscări citoplasmatice, mitoza, 
osmoza, plasmoliza;  

- cianobacterii, protiste 
(sarcodine, ciliofore, 
zoomastigine, cu caracter de 
fungi), zigomicete, licheni, 
briofite hepatice, pteridofite 
licopodiate şi equisetate, 
celenterate antozoare, 
spongieri, echinoderme; 
urocordate, cefalocordate, 
ciclostomi, peşti cartilaginoşi, 
monotreme, marsupiale; 

- adenovirusuri şi ribovirusuri la 
plante si animale;  

- cromoplaste; 
- cromozomi metafazici; 
- meioză (etapa  reducţională şi 

ecvaţională); 

2.2. Prelucrarea 
rezultatelor obţinute din 
investigaţii şi formularea 
concluziilor  

-  regnuri: monera, protiste, 
fungi, plante, animale; 

- celula – unitatea structurală şi    
funcţională a lumii vii - rolul 
componentelor celulare (transport 
transmembranar, fotosinteză, 
respiraţie, diviziune, digestie 
intracelulară-fagocitoză, sinteza 
proteinelor, transport intra şi 
intercelular al substanţelor, 
secreţia substanţelor, formarea 
fusului de diviziune, depozitarea 
substanţelor de rezervă); 

- legile mendeliene ale eredităţii 
(legea purităţii gameţilor, legea 
segregării independente a 
perechilor de caractere, alte 
tipuri de segregare: 
codominanţă),  

- teoria cromozomală a eredităţii 
(gene alele, schimbul reciproc de 
gene între cromozomii omologi); 

- genetică umană  (boli ereditare 
umane cauzate de mutaţii: 
genice, cromozomale, 
genomice, dominante, recesive, 
autozomale, heterozomale, 
sfaturi genetice); 

- cianobacterii, protiste 
(sarcodine, ciliofore, 
zoomastigine, cu caracter de 
fungi), zigomicete, licheni, 
briofite hepatice, pteridofite 
licopodiate şi equisetate, 
celenterate antozoare, 
spongieri, echinoderme, 
urocordate, cefalocordate, 
ciclostomi, peşti cartilaginoşi, 
monotreme, marsupiale; 

- transport transmembranar activ; 
- biotehnologii; 
- alte tipuri de segregare: 

dominanţa incompletă, 
supradominanţa, gene letale; 

- tezele teoriei cromozomale ale 
eredităţii: plasarea lineară a genelor 
în cromozomi, transmiterea 
înlănţuită a genelor; 

- ereditate extranucleară – 
exemple; 

- cariotip uman normal; 
- metode de studiu folosite în 

genetică umană; 
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3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor lumii vii 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

3.1. Reprezentarea lumii 
vii pe baza modelelor 

- virusuri şi regnuri: monera, 
protiste, fungi, plante, animale; 

- celula – unitatea structurală şi 
funcţională a lumii vii; 

- ereditatea şi variabilitatea lumii 
vii; 

- cianobacterii, protiste 
(sarcodine, ciliofore, 
zoomastigine, cu caracter de 
fungi), zigomicete, licheni, 
briofite hepatice, pteridofite 
licopodiate şi equisetate, 
celenterate antozoare, spongieri, 
echinoderme, urocordate, 
cefalocordate, ciclostomi, peşti 
cartilaginoşi, monotreme, 
marsupiale; 

- amitoză; 

- recombinare intercromozomală,  
semidominanţă, 
supradominanţă, gene letale; 

3.2 Aplicarea unor 
algoritmi de identificare şi  
rezolvare de probleme 

- clasificarea lumii vii (regn, 
încrengătură, clasă) -  
organisme reprezentative pentru 
fiecare clasă şi, în cazul 
mamiferelor, din placentare;  

- aplicaţii ale transmiterii 
ereditare a caracterelor; 

- structura celulei, procese 
celulare; 

 

- reprezentanţi unicelulari şi 
pluricelulari; 

- cromoplaste la morcov şi 
tomate; 

- evidenţierea incluziunilor 
ergastice: grăsimi, cristale de 
oxalat de   calciu, evidenţierea  
diviziunii  prin înmugurire la 
drojdia de bere, evidenţierea  
cromozomilor metafazici la 
Allium, Vicia, evidenţierea 
diviziunii meiotice  la Secale  
sp., Triticum sp.; 
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4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică  biologiei 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

4.1  Utilizarea corectă a 
terminologiei specifice 
biologiei în diferite 
situaţii de comunicare 

- diviziunea celulară indirectă: 
mitoză (importanţă, structuri 
implicate - fus de diviziune, 
cromozomi - număr, alcătuire şi rol,   
faze ale diviziunii: profază, 
metafază, anafază, telofază, 
citochineză), meioză (importanţă, 
etapa reducţională - profază I, 
metafază I, anafază I, telofază I,  
etapa ecvaţională); 

- transmiterea caracterelor ereditare; 
- recombinare genetică 

intracromozomală; 
- determinism cromozomal al 

sexelor; 
- taxoni (regn, încrengătură, clasă, 

ordin, familie, gen,  specie, 
nomenclatură binară), celulă, 
procariot, eucariot, denumirile 
componentelor celulare, 
semipermeabilitate, osmoză, 
plasmoliză, fagocitoză, interfază,  
mitoză, meioză, haploid, diploid, 
ciclul celular,  ereditate, 
variabilitate,  homozigot, 
heterozigot, cromozomi, gene, 
schimbul reciproc de gene între 
cromozomii omologi, mutaţii, legile 
eredităţii, hibridare, hibrid, factori 
ereditari, fenotip, genotip, 
codominanţă;  

- unitate structură-funcţie 
(componente celulare); 

- unitate – diversitate (celulă, 
organisme ale lumii vii); 

- evoluţie de la simplu la complex 
(biodiversitate, tipuri fundamentale 
de celule: procariote, eucariote);   

- relaţie organism – mediu 
(diversitatea lumii vii, ereditate şi 
variabilitate); 

- amitoză - modalităţi de 
realizare; 

- recombinare genetică 
intercromozomală; 

- ereditate extranucleară; 
- biotehnologii; 
- transport transmembranar activ; 
- cariotip, ereditate extranucleară, 

semidominanţă, 
supradominanţă, gene letale; 

- tezele teoriei cromozomale ale 
eredităţii: plasarea lineară a 
genelor în cromozomi, 
transmiterea înlănţuită a genelor  
(linkage); 

 

4.2  Prezentarea 
informaţiilor folosind 
diverse metode de 
comunicare 

- biodiversitatea; 
- structura şi ultrastructura celulei 

eucariote, rol; componentelor 
celulare;  

- ereditatea şi variabilitatea 
organismelor  

- ereditate extranucleară; 
- semidominanţă, 

supradominanţă, gene letale, 
importanţa legilor mendeliene; 

- biotehnologii; 
- transport transmembranar activ; 
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5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru  specifice biologiei în contexte noi 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

5.1  Aplicarea în viaţa 
cotidiană a cunoştinţelor 
referitoare la structurile 
şi organismele cu 
potenţial patogen 
precum şi la acţiunea 
factorilor  mutageni  

- virusuri; 

- organisme patogene:bacterii, 
protiste, fungi, animale; 

- factori mutageni fizici, chimici, 
biologici; 

- adenovirusuri şi ribovirusuri la 
plante şi animale; 

 

 

5.2.   Proiectarea unor 
activităţi de protejare 
şi conservare a 
mediului 

- specii  ocrotite în România, 
rezervaţii naturale şi parcuri 
naţionale; 

 

5.3.  Argumentarea 
importanţei teoretice şi 
practice a noţiunilor de 
biodiversitate şi de  
genetică  

- biodiversitatea: importanţa 
organismelor pentru om şi mediu; 

- sfaturi genetice; 

- boli ereditare; 

- realizări ale ingineriei genetice. 

-  biotehnologii; 

 - diagnoză prenatală. 

 

Conţinuturi 

I. Diversitatea lumii vii: 
� Noţiuni introductive : taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie)  

nomenclatură binară, procariot, eucariot; 

� Virusuri : caractere generale, clasificare (adenovirusuri, ribovirusuri – exemple la plante, 
animale*  şi om), structură, multiplicare; 

� Regnuri: - clasificare; 
                      - caracterizare generală - mediul şi modul de viaţă, morfologie, tipul de 

locomoţie, de nutriţie, de respiraţie, de reproducere (fără cicluri evolutive), 
importanţă, (la fiecare grup se prezintă caractere de regn, încrengătură, clasă  şi 
exemple reprezentative); 

 - Monera: - Bacterii : arhebacterii*, eubacterii ; 
                                                            - Cianobacterii* ; 

- Protiste: - sarcodine*, ciliofore*, zoomastigine*,   sporozoare; 
- alge (alge unicelulare),euglene; 
- oomicete* 

- Fungi: - Zigomicete* ; 
- Ascomicete; 
- Bazidiomicete; 

- Licheni* 

- Plante: -  Alge pluricelulare 
-  Briofite: hepatice*, briate; 
- Pteridofite: licopodiate*, equisetate* , filicate ; 
- Gimnosperme: conifere; 
- Angiosperme: dicotiledonate, monocotiledonate ; 
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- Animale :  - Spongieri* ; 
- Celenterate: hidrozoare, scifozoare, antozoare* ; 
- Platelminţi (trematode, cestode), nematelminţi 

(nematode), anelide (oligochete, hirudinee); 
- Moluşte: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode ; 
- Artropode: arahnide, crustacei, insecte; 
- Echinoderme* ; 
- Cordate:  - Urocordate* ; 

 - Cefalocordate* ; 
 - Vertebrate: ciclostomi*, peşti 
cartilaginoşi*, peşti osoşi, amfibieni 
(anure, urodele), reptile, păsări, mamifere 
(monotreme*, marsupiale*, placentare); 

- Conservarea biodiversităţii în România:  specii ocrotite, rezervaţii naturale, parcuri 
naţionale. 

II.  Celula - unitatea structurală şi funcţională a vieţii:    
�  Noţiuni introductive; 

� Compoziţia chimică a materiei vii* ; 

� Tipuri fundamentale de celule:  - procariote; 
                                                                  - eucariote; 

� Structura, ultrastructura şi rolul (enunţare funcţiei fără descrierea mecanismelor) 
componentelor celulei: 

• procariote: structură, ultrastructură*; 

• eucariote: 

a) învelişul celulei:  
- membrană  celulară (model mozaic fluid); 
- perete celular; 
- capsulă* ; 

b) citoplasmă: 
- fundamentală;  
- structurată  - organite celulare: reticul endoplasmatic, ribozomi, 

mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom,  plastide, vacuole, 
neurofibrile*, corpusculi Nissl *, miofibrile *, cili *, flageli * ; 

  -  incluziuni; 

c) nucleu – membrană nucleară, nucleoli, carioplasmă-cromatină (acizii nucleici - tipuri 
şi rol); 

� Diviziune celulară: importanţă, clasificare:  
                                    - directă (amitoză)* ;  

                                    - ciclul celular; 

                                    - indirectă (cariochinetică)  

                                                      - cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol;  

- mitoză ( faze, importanţă); 

- meioză (etape, faze, importanţă).  
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 III.  Ereditatea şi variabilitatea lumii vii:     
� Concepte: ereditate, variabilitate; 

� Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare:   

- Legile mendeliene ale eredităţii: - legea purităţii gameţilor; 

                  -  legea segregării independente a 
perechilor de  caractere; 

                  - importanţa legilor mendeliene *;  

                                                                                          - abateri de la segregarea mendeliană 
(semidominanţă*, supradominanţă*, 
gene letale*,  codominanţă); 

- Teoria cromozomală a eredităţii: - plasarea lineară a genelor în 
cromozomi*; 

                                                                                           - transmiterea înlănţuită a genelor*; 

                                                                                           - schimb reciproc de gene între 
cromozomii omologi. 

� Recombinare genetică: - recombinare intracromozomală; 

                     - recombinare intercromozomală*;   

� Ereditate extranucleară:  exemple*; 

� Determinism cromozomal  al sexelor (fără subtipuri ); 

� Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni); 

� Genetică umană:     -  metode de cercetare*, cariotip uman normal* ; 

                                       - boli ereditare – clasificare şi exemple ; 

                                             - sfaturi genetice, diagnoza prenatală*   

� Inginerie genetică şi biotehnologii*  :  

                                           - sinteza artificială de gene şi transferul interspecific; 

                                           - clonarea. 

 



Biologie – Clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului 11

Lista lucrărilor practice obligatorii: 
 
� observaţii  microscopice asupra structurii  celulei procariote şi eucariote; 

� cloroplastele de la Elodea, mişcarea de rotaţie şi circulaţie a plasmei şi cloroplastelor; 

� cromoplastele de la morcov* şi tomate* ; 

� evidenţierea incluziunilor ergastice: amidon, grăsimi*, cristale de 
oxalat de calciu*; 

� evidenţierea celulelor stomatice;  

� osmoza; 

� plasmoliza şi deplasmoliza; 

� evidenţierea  diviziunii  prin înmugurire la drojdia de bere*; 

� evidenţierea  diviziunii celulare mitotice  la Allium cepa; 

� evidenţierea  cromozomilor metafazici la Allium*, Vicia*; 

� evidenţierea diviziunii meiotice  la Secale  sp*., Triticum sp*; 

� exerciţii de încadrare sistematică  a unor reprezentanţi; 

� identificarea unor specii de bacterii, protiste, ciuperci, plante, animale  

 

SUGESTII METODOLOGICE 
Curriculum-ul de biologie pentru ciclul inferior al liceului îşi propune abordarea 

studiului disciplinei prin înţelegerea şi asimilarea noţiunilor, conceptelor,  principiilor şi 
legilor specifice şi de  asemenea,  aplicarea lor în diverse situaţii de viaţă, asigurând astfel 
condiţii pentru ca fiecare elev să dezvolte o personalitate autonomă şi creativă.   

Strategiile didactice utilizate vor orienta elevii spre activităţi de investigare a 
structurilor, fenomenelor şi proceselor desfăşurate în natură, spre descoperirea diversităţii şi 
unităţii lumii vii, a explicaţiei adaptărilor organismelor la variaţiile factorilor de mediu, spre 
cunoaşterea şi rezolvarea problemelor ce privesc sănătatea omului şi a mediului etc.  

În scopul familiarizării elevilor cu demersul investigaţiei ştiinţifice  şi cu spiritul de 
cercetare, profesorii de biologie folosesc în procesul de predare/învăţare/evaluare, 
descoperirea, problematizarea, experimentul, etc. 

1. Învăţarea prin descoperire are ca rezultat achiziţii trainice şi dezvoltă motivaţia. 
Presupune iniţierea elevilor în activităţi de investigaţie în care elevii sunt puşi în 
situaţii concrete de formulare de ipoteze, documentare în domeniul respectiv, 
realizarea unui experiment, interpretarea datelor, formularea de concluzii şi 
prezentarea acestora în diverse forme (scris, oral, grafic). Se poate realiza pe 
următoarele căi: inductivă (de la concret la general), deductivă (de la general la 
particular), transductivă (prin analogie între sisteme sau componente ale acestora). 

2. Problematizarea pune elevul în situaţia de a soluţiona prin activitate proprie de 
cercetare o anumită problemă care îi stimulează curiozitatea şi care îl incită la  
căutări, dezvoltând scheme operatorii ale gândirii divergente. 

3. Experimentul ca metodă de învăţare poate fi aplicat cu succes alături de 
descoperire şi problematizare asigurând astfel, prin provocarea unor procese sau 
fenomene, cunoaşterea directă, nemijlocită a lumii vii. Elevii îşi însuşesc metode 
şi tehnici specifice şi capătă deprinderi de lucru. 

 
Alte metode care asigură succesul în procesul de predare/învaţare/evaluare a 

cunoştinţelor de biologie: 
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1. Modelarea presupune cunoaşterea indirectă a realităţii prin analogie, cu ajutorul 
modelelor ce reproduc anumite sisteme naturale. Se folosesc mai multe tipuri de 
reprezentări: similare cu originalul, analoage (simplificate, schematizare) şi ideale 
(teoretice, abstracte). Se va insista pe trecerea de la utilizarea modelelor statice la 
cele dinamice, pe folosirea unor modele diferite pentru acelaşi proces sau 
fenomen, pe utilizarea modelelor decompozabile. 

2. Algoritmizarea asigură însuşirea şi aplicarea unor scheme logice de desfăşurare a 
activităţilor intelectuale teoretice şi practice în învăţarea biologiei. Este importantă 
trecerea de la parcurgerea unor căi deja cunoscute, la dezvoltarea propriilor căutări 
şi cercetări necesare în viata activă. 

3. Dezbaterea şi asaltul de idei permit dobândirea, în comun, de către elevi a 
cunoştinţelor biologice, afirmarea opiniilor personale, dezvoltă spiritul de 
cooperare, creativitatea, spiritul critic şi stimulează spontaneitatea. 

4. Studiul de caz presupune analiza şi dezbaterea unor situaţii-problemă întâlnite în 
practica vieţii şi asigură apropierea învăţării de contextul extraşcolar. 

5. Proiectul - tema de cercetare, stimulează elevii să realizeze investigaţii în mediul 
înconjurător pe o anumită temă, să confecţioneze modele pentru orele de biologie, 
să elaboreze lucrări ştiinţifice pentru simpozioane, cercuri, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice. Proiectul, individual sau în  grup, oferă oportunitatea educaţiei 
ecologice şi a educaţiei pentru sănătate. 

 
Existenţa laboratoarelor în reţeaua AEL permite realizarea lecţiilor interactive de biologie, 

stimulând creativitatea profesorului, spiritul de echipă al elevilor  într-un proces didactic modern. 
Soft-urile educaţionale de simulare substituie materialele şi instrumentele didactice clasice. 
Asigură monitorizarea, evidenţa evoluţiei fiecărui elev, iar în perspectivă învăţarea la distanţă.  

Programa are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi 
dezvolta competenţe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinţele acumulate dintr-o 
zonă de studiu în alta. Competenţele specifice vor fi concretizate în cadrul fiecărei ore prin 
activităţi de învăţare selectate potrivit conţinutului şi opţiunilor profesorului asupra tipului 
de lecţie. Pentru aceasta, este util ca profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre 
realizarea unor activităţi de învăţare precum: 

- exerciţii de identificare şi de  încadrare sistematică a unor reprezentanţi din lumea vie; 
- observaţii comparative asupra unor reprezentanţi din cele 5 regnuri, asupra 

organelor, sistemelor de organe şi asupra funcţiilor din lumea vie; 
- observaţii privind organizarea unei celule, fazele diviziunii celulare; 
- efectuarea de observaţii în natură a unor modificări structurale şi funcţionale ale 

organismelor produse de factorii de mediu; 
- extragerea, inserarea şi interpretarea informaţiei din şi în: tabele, scheme, grafice, 

diagrame, fragmente de text, albume tematice, internet, reviste etc.; 
- proiectarea şi efectuarea de experienţe în scopul evidenţierii funcţiilor 

organismelor precum şi a relaţiilor dintre ele; 
- realizarea transferului de informaţie prin conexiuni intradisciplinare, interdisciplinare  şi 

transcurriculare pentru studierea fenomenelor şi proceselor biologice; 
- imaginarea unor situaţii problemă şi rezolvarea lor; 
- descoperirea  şi  analizarea relaţiilor cauzale : structură - funcţie, organism-mediu, 

unitatea-diversitatea lumii vii, evoluţia de la simplu la complex; 
- construirea şi folosirea unor modele (materiale figurative şi simbolice) pentru 

ilustrarea, clarificarea, argumentarea fenomenelor şi proceselor biologice; 
- elaborarea de către elev a unor algoritmi de rezolvare pentru diverse situaţii de învăţare; 
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- identificarea şi utilizarea unor surse variate de informare/documentare: atlase, 
albume, enciclopedii, determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, 
reviste, mijloace video, bănci de date, dicţionare; 

- elaborarea  şi susţinerea unor referate bibliografice, portofolii şi proiecte de grup; 
- întocmirea unor colaje, creaţii literare  şi  plastice, pliant, afişe, postere;  
- indicarea unor metode pentru prevenirea şi reducerea unor îmbolnăviri la om; 
- dezbateri/ studii de caz pe tema implicării ştiinţelor biologice în rezolvarea unor 

probleme de interes global; 
- utilizarea programului AEL pentru studierea fenomenelor biologice asistate de 

calculator; 
- efectuarea de vizite  la grădini botanice, zoologice, muzee de ştiinţe ale naturii, 

laboratoare universitare şi medicale; 
- analiza unor acţiuni cu impact negativ/ pozitiv asupra mediului în vederea formării 
şi dezvoltării unor comportamente  ecologice; 

 
Se va valorifica activitatea individuală şi activitatea în echipă pentru asigurarea unor 

parcursuri de învăţare diferenţiate. 
Evaluarea curentă a elevilor va îmbina metodele tradiţionale (probe orale, probe 

scrise, probe practice) cu cele complementare (observarea sistematică a activităţii şi a 
comportamentului elevului, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). Strategiile 
moderne de evaluare accentuează acea dimensiune a acţiunii evaluative care oferă elevilor 
suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe), dar 
mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi) susţinând individualizarea 
actului educaţional. 

Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competenţelor  specifice şi a conţinuturilor 
asociate prevăzute de programa şcolară şi va cuprinde itemi de tipul: 

- selectarea răspunsului corect; 
- asocierea corectă între noţiuni incluse în coloane diferite; 
- completarea frazelor lacunare; 
- completarea schemelor sau desenelor mute; 
- recunoaşteri de tipul adevărat – fals; 
- întrebări structurate; 
- probleme; 
- eseuri, eseuri structurate; 
- formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice; 
- realizarea unui plan de investigaţie; 
- rezolvarea fişelor pentru lucrările practice. 

 
 
 

 



 

Anexa nr. 2   la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4598 / 31.08.2004 
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NOTA DE PREZENTARE 

Curriculumul de biologie pentru ciclul inferior al liceului a fost elaborat în conformitate cu Planurile-cadru 

de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, aprobate prin O.M.E.C.T. nr. 5723/23.12.2003.  

În proiectarea prezentului curriculum s-au avut în vedere cerinţele unui învăţământ modern, 

competitiv, precum şi realizările obţinute în învăţământul european. S-a mai luat în considerare faptul că 

biologia, ca disciplină integrată în aria curriculară “Matematică şi ştiinţele naturii”, are menirea de a 

participa la formarea competenţelor de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinire şi dezvoltare 

personală, pentru incluzie socială şi inserţie profesională. Aceste competenţe trebuie dezvoltate până la 

finalizarea învăţământului general de 10 clase şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea 

continuă ca parte a învăţării permanente. 

Studiul biologiei vizează: 

- pregătirea şcolară temeinică pentru integrarea optimă în viaţa activă;  

- educaţia pentru sănătate a generaţiei tinere; 

- formarea unui comportament ecologic la elevi; 

- iniţierea în specialitate, ca bază de orientare şcolară şi profesională. 

Din această perspectivă, predarea biologiei în ciclul inferior al liceului, se realizează prin 

curriculum nucleu (trunchiul comun), obligatoriu de parcurs de către toţi elevii, cât şi prin curriculum 

diferenţiat – cuprinzând, în programă, conţinuturi  obligatorii numai pentru filiera teoretică, profilul real. 

Trunchiul comun reprezintă oferta educaţională constând din aceleaşi conţinuturi şi sarcini de 

învăţare pentru acelaşi număr de ore la toate liceele şi urmăreşte atingerea finalităţilor propuse pentru 

educaţia de bază, condiţie pentru asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi elevii. 

Curriculumul diferen ţiat reprezintă oferta educaţională constând din disciplinele ariei curriculare 

corespunzătoare profilului liceului cu alocări orare asociate acestora. În acest mod elevii pot beneficia, pe 

lângă studii comune, şi de un parcurs diferenţiat de învăţare corespunzător profilului pentru care au optat. 

Orele atribuite prin curriculum diferenţiat sunt obligatorii, iar notele obţinute de elevi sunt consemnate în 

unica rubrică, din catalog, pentru disciplina studiată.  

Prezentul curriculum este conceput într-o manieră flexibilă, care permite profesorului libertatea: 

- să aleagă singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu condiţia ca aceasta să respecte logica 

internă a domeniului, să asigure în final parcurgerea integrală a materiei şi realizarea, la elevi, a 

competenţelor propuse;  

- să construiască demersul didactic, în cadrul fiecărei lecţii, în funcţie de propria personalitate, de 

particularităţile clasei şi de caracterul experimental al biologiei. 

Curriculum de biologie pentru clasele a IX-a şi a X-a, liceu, cuprinde: 
- competenţe generale; 

- competenţe specifice şi conţinuturi pentru trunchiul comun şi pentru curriculum diferenţiat;  

- lista de conţinuturi; 

- lista de lucrări practice obligatorii; 

- sugestii metodologice; 

- valori şi atitudini. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie 

2. Explorarea sistemelor biologice 

3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării 

principiilor lumii vii  

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei  

5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice 

biologiei în contexte noi 

 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

• Interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor 

• Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică 

• Dezvoltarea curiozităţii şi respectului faţă de orice formă de viaţă 

• Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător 

• Dezvoltarea tolerantei faţă de opiniile altora 

• Cultivarea sensibilităţii 

• Interes pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană 

• Implicarea în rezolvarea unor probleme de interes global 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie 

Competenţe specifice Conţinuturi 
Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

1.1. Culegerea de date din 
surse variate de informare/ 
documentare în scopul 
asimilării de cunoştinţe 
despre structura şi funcţiile 
organismelor 

- ţesuturi vegetale şi animale ; 

- structura şi funcţiile 
organismelor vegetale şi 
animale; 

- dezechilibre ecologice. 

- exodermă, endodermă, suber, 
sclerenchim, colenchim  

- epitelii unistratificate, 
pseudostratificate, pluristratificate; 

- ţesuturi conjunctive moi: lax, 
reticulat, elastic, fibros, adipos; 
semidure: hialin, elastic, fibros; 

- nutriţie simbiontă: micorize, 
plante leguminoase – bacterii 
fixatoare de N2). 

1.2. Recunoaşterea 
organelor şi sistemelor de 
organe vegetale şi animale 
în scopul comparării lor 

- organe vegetative: rădăcina, 
tulpina, frunza – morfologie;  

- organe de reproducere: floarea 
la angiosperme – organizare şi 
rol; fructul şi sămânţa – tipuri 
reprezentative; 

- sistem digestiv la mamifere;  

- sistem respirator la mamifere;  

- sistem circulator la mamifere;  

- sistem excretor la mamifere; 

- sistem locomotor la mamifere;  

- organe de simţ la mamifere;  

- sistem nervos la mamifere; 

- sistem reproducător la 
mamifere.  

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului digestiv 
la vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
respirator la vertebrate;  

- volume respiratorii la om; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
circulator la vertebrate;  

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului excretor 
la vertebrate;  

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale organelor de simţ 
la vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
locomotor la vertebrate;  

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale SNC la vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
reproducător la vertebrate. 
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Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

1.3. Identificarea structurii 
microscopice a organelor 
vegetale şi animale în 
vederea explicării relaţiei 
dintre structură şi funcţie 

- structura primară a rădăcinii, 
tulpinii şi frunzei la dicotiledonate 
(ţesuturi vegetale: embrionare 
primare – apicale, intercalare – 
secundare; definitive – de 
apărare: epiderma; fundamentale: 
asimilatoare, de depozitare; 
conducătoare: lemnoase şi 
liberiene; mecanice, secretoare); 

- structura organelor animale: 

- ţesuturi epiteliale (de acoperire, 
secretoare, senzoriale); ţesuturi 
conjunctive (moi, semidure, 
dure, sângele); ţesuturi musculare 
(striat-scheletic, neted); ţesuturi 
nervoase (neuroni, celule gliale).  

- structura microscopică a 
ţesuturilor vegetale şi animale;  

- cambiul libero-lemnos şi subero- 
felodermic), exodermă, 
endodermă, suber; sclerenchim şi 
colenchim; 

- ţesuturi epiteliale (unistratificate, 
pseudostratificate, stratificate; 

- ţesuturi conjunctive (lax, reticulat, 
adipos, fibros şi elastic); 

- ţesuturi cartilaginoase (hialin, 
elastic, fibros);  

- ţesut muscular striat cardiac. 

2. Explorarea sistemelor biologice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

2.1. Utilizarea investigaţiei 
pentru evidenţierea 
structurii şi funcţiilor 
organismelor  

- secţiuni prin organele vegetale şi 
animale (preparate microscopice); 

- fotosinteza: necesitatea CO2, 
producerea O2, sinteza 
substanţelor organice; 

- activitatea enzimelor din salivă; 

- circulaţia sevei brute şi sevei 
elaborate în corpul plantei; 

- grupe sangvine; 

- respiraţie celulară; 

- structura macroscopică a inimii 
şi rinichiului. 

- prezenţa pigmenţilor clorofilieni 
în organele verzi ale plantelor; 

- influenţa temperaturii şi a luminii 
asupra fotosintezei; 

- rolul bilei; 

- gutaţia la plante; 

- automatismul inimii; 

- mişcări la plante; 

- circulaţia capilară a sângelui în 
membrana interdigitală de 
broască. 
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Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

2.2. Prelucrarea rezultatelor 
obţinute din investigaţii şi 
formularea concluziilor 

- funcţii de nutriţie – baza 
anatomică: autotrofia la plante 
(fotosinteza), nutriţia simbiontă 
la licheni, heterotrofia la fungi 
şi plante (saprofită, parazită), 
heterotrofia la animale 
vertebrate (digestia şi absorbţia 
nutrimentelor); 

- sistem digestiv la mamifere; 

- respiraţia aerobă şi anaerobă; 

- sistemul respirator la mamifere; 

- circulaţia sevei brute şi sevei 
elaborate;  

- sistemul circulator şi circulaţia 
la mamifere; 

- excreţia la plante (transpiraţia) 
şi la mamifere;  

- funcţii de relaţie: importanţă în 
existenţa organismelor, baza 
anatomică;  

- sensibilitatea şi mişcarea la 
plante şi mamifere; 

- funcţii de reproducere: 
importanţă, modalităţi de 
realizare (reproducerea asexuată 
specializată şi vegetativă la 
plante; reproducerea sexuată la 
plante şi mamifere), baza 
anatomică. 

- chemosinteza la bacterii; 

- nutriţie mixotrofă – semiparazită 
şi carnivoră, simbioza la plante 
(micorize şi nodozităţi ); 

- influenţa factorilor de mediu 
asupra intensităţii fotosintezei 
(lumină, temperatură, apă şi săruri 
minerale, CO2); 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului digestiv 
la vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
respirator la vertebrate; 

- influenta factorilor de mediu 
asupra absorbţiei şi circulaţiei 
sevelor (cantitatea de apă, 
temperatură, O2, pH-ul şi 
substanţe toxice din sol); 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
circulator la vertebrate; 

- influenţa factorilor de mediu 
(interni-suprafaţă de transpiraţie, 
permeabilitatea pereţilor celulari, 
densitatea stomatelor, externi – 
umiditate atmosferică, lumină, 
temperatură, curenţi de aer şi 
umiditatea solului) asupra 
transpiraţiei şi gutaţiei;  

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului excretor 
la vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
locomotor la vertebrate;  

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale organelor de simţ 
şi ale sistemului nervos la 
vertebrate;  

- reproducerea asexuată la animale; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemului 
reproducător la vertebrate;. 
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3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi in scopul demonstrării principiilor lumii vii 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

3.1. Reprezentarea 
structurii şi funcţiilor 
organismelor pe baza 
modelelor 

- ţesuturi vegetale şi animale; 

- structura şi funcţiile 
organismelor vegetale şi 
animale. 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemelor 
digestiv, circulator, respirator, 
excretor şi reproducător la 
vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale organelor de 
simţ şi ale sistemului nervos la 
vertebrate;  

- influenta factorilor de mediu 
asupra unor funcţii ale 
organismelor. 

3.2. Elaborarea şi aplicarea 
unor algoritmi de 
identificare şi de rezolvare 
de probleme 

- ţesuturi vegetale şi animale; 

- structura şi funcţiile 
organismelor vegetale şi 
animale; 

- dezechilibre ecologice. 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemelor 
digestiv, circulator, respirator, 
excretor şi reproducător la 
vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale organelor de 
simţ şi ale sistemului nervos la 
vertebrate;  

- influenţa factorilor de mediu 
asupra funcţiilor organismelor. 

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

4.1 Utilizarea corectă a 
terminologia specifice 
biologiei în diferite situaţii 
de comunicare 

- ţesuturi vegetale şi animale; 

- structura şi funcţiile 
organismelor vegetale şi 
animale;  

- unitate structură – funcţie, 
unitate – diversitate, evoluţie de 
la simplu la complex, relaţie 
organism – mediu. 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemelor 
digestiv, circulator, respirator, 
excretor şi reproducător la 
vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale organelor de 
simţ şi ale sistemului nervos la 
vertebrate.  

4.2 Prezentarea 
informaţiilor folosind 
diverse metode de 
comunicare 

- ţesuturi vegetale şi animale; 

- structura şi funcţiile 
organismelor vegetale şi 
animale. 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale sistemelor 
digestiv, circulator, respirator, 
excretor şi reproducător la 
vertebrate; 

- particularităţi structurale şi 
funcţionale ale organelor de 
simţ şi ale sistemului nervos la 
vertebrate.  
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5. Transferarea şi integrarea cunoştin ţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi 

Competenţe specifice Conţinuturi 

Trunchiul comun Curriculum diferen ţiat 

5.1 Aplicarea în viaţa 
cotidiană a cunoştinţelor 
despre influenţa factorilor 
de mediu asupra funcţiilor 
organismelor  

- mişcarea şi sensibilitatea la 
plante; 

- boli ale sistemului respirator şi 
circulator la om. 

 

- transportul, depozitarea şi 
păstrarea fructelor;  

- influenţa factorilor de mediu 
asupra absorbţiei, fotosintezei, 
transpiraţiei, respiraţiei, 
circulaţiei, excreţiei, 
germinaţiei. 

5.2. Explicarea şi aplicarea 
unor reguli şi procedee de 
protejare a sănătăţii proprii 
şi a mediului 

- boli ale sistemelor nervos, 
digestiv, circulator, respirator, 
excretor, reproducător: 
manifestări, cauze, măsuri de 
prevenire, factori de risc; 

- deficienţe senzoriale; 

- planificare familială; 

- dezechilibre ecologice. 

 

5.3. Realizarea de 
conexiuni intra, inter şi 
transdisciplinare 

- structura şi funcţiile 
organismelor vegetale şi 
animale; 

- dezechilibre ecologice. 

- influenţa factorilor de mediu 
asupra absorbţiei, fotosintezei, 
transpiraţiei, respiraţiei, 
circulaţiei, excreţiei, 
germinaţiei. 

 

LISTA DE CONŢINUTURI 1  

I.  Ţesuturi vegetale şi animale: clasificare, structură, rol  

� Ţesuturi vegetale: 

• embrionare (primare – apicale, intercalare, secundare – cambiul libero-
lemnos şi subero-felodermic*); 

• definitive (de apărare – epidermă, exodermă*, endodermă*, suber*; 
fundamentale – asimilatoare, de depozitare; conducătoare – lemnoase şi 
liberiene, mecanice – sclerenchimatice* şi colenchimatice*; secretoare); 

� Ţesuturi animale:  

• epiteliale: (de acoperire – unistratificate*, pseudostratificate*, stratificate*, 
secretoare – tipuri de glande; senzoriale); 

• conjunctive: (moi – lax*, reticulat*, adipos*, fibros* şi elastic*, semidure – 
hialin*, elastic*, fibros*, dure – osos compact şi osos spongios); sângele; 

• muscular: (striat, striat de tip cardiac*, neted); 

• nervos: (neuronul, celula glială); 

 

                                                 
1 Unităţile de conţinut marcate cu scris italic şi asterisc (*) aparţin curriculumului diferenţiat. 
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II.  Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor vii: 

� Funcţii de nutri ţie:  

• Nutriţia autotrofă: 

 Fotosinteza:   

- frunza – structură (epidermă superioară, epidermă inferioară, stomate) 

- structură şi rol, mezofil – ţesuturi: palisadic, lacunar, nervuri); 

- fotosinteza: ecuaţie chimică, etape (fără mecanismul intim al fotosintezei), 
evidenţiere (după CO2 absorbit, după substanţă organică produsă, după O2 
produs), importanţă; rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b 
– evidenţiere* );  

- influenţa factorilor de mediu asupra intensităţii fotosintezei (lumină, 
temperatură, apă şi săruri minerale şi CO2), aplicaţii practice *; 
 Chemosinteza*: bacterii chemosintetizatoare (sulfuroase, nitrificatoare, 
metanogene), importanţă. 

• Nutriţia heterotrofă:  

- heterotrofia la fungi: saprofită, parazită, exemple, importanţă; 

- heterotrofia la plante: parazită, mixotrofă (plante semiparazite şi plante  

- carnivore*); 

- nutriţia simbiontă (licheni, micorize*, plante leguminoase-bacterii fixatoare 
de N2*) ; 

- digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară, extracelulară) ; 

- sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente – localizare, 
morfologie, fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare, ficat, 
pancreas exocrin – localizare), rolul lor în digestia chimică a alimentelor;  

- particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului digestiv la 
vertebrate* 

- boli ale sistemului digestiv la om (gastrită, ulcer gastroduodenal, toxiinfecţii 
alimentare, apendicită acută, hepatită virală acută) – manifestări, cauze şi 
prevenire.         

• Respiraţia:  

- respiraţia aerobă: ecuaţie chimică, localizare (fără mecanismul respiraţiei 
celulare);  

- respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică, localizare, exemple; fermentaţii 
(exemple de fermentaţie – alcoolică, lactică, acetică, importanţă); 

- Respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică, 
după consumul de O2 şi după CO2 produs); 

- influenţa factorilor de mediu asupra intensităţii respiraţiei (interni-
cantitatea de substanţă organică, grad de hidratare, vârstă, starea 
de repaus, externi – temperatură, concentraţia CO2 şi a O2, factori 
mecanici), aplicaţii practice*. 
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- Respiraţia la animale: 

- sistem respirator la mamifere: căi respiratorii, plămâni – localizare, 
structură, mecanismul ventilaţiei pulmonare – inspiraţie, expiraţie, 
volume respiratorii la om*); 

- particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului respirator la 
vertebrate*; 

- boli ale sistemului respirator la om (bronşită, laringită, astm bronşic, 
pneumonie,TBC )– manifestări, cauze şi prevenire. 

• Circulaţia:  

- Circulaţia la plante: 

- structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme dicotiledonate; 

- absorbţia apei şi sărurilor minerale: localizare, mecanismele absorbţiei; 

- circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor; 

- influenţa factorilor de mediu asupra absorbţiei şi circulaţiei sevelor 
(cantitatea de apă, temperatură, O2, pH-ul şi substanţe toxice din 
sol), aplicaţii practice*. 

- Circulaţia la animale:  

- mediul intern la mamifere (sângele – compoziţie, rol, limfa*, lichidul 
interstiţial*); 

- sistem circulator la mamifere: inimă (localizare, structura 
macroscopică, rol), vase de sânge (artere, vene, capilare, rol); 
factorii care influenţează circulaţia sângelui*; 

- particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului circulator la 
vertebrate* ; 

- boli ale sistemului circulator la om (varicele, ateroscleroză, 
hipertensiunea arterială, infarct miocardic, accident vascular cerebral) – 
manifestări, cauze şi prevenire. 

•  Excreţia:  

- Excreţia la plante:  

- transpiraţia şi gutaţia*  – prezentare generală, localizare; 

- influenţa factorilor de mediu (interni – suprafaţa de transpiraţie, 
permeabilitatea pereţilor celulari, densitatea stomatelor, externi – 
umiditatea atmosferică, lumină, temperatură, curenţii de aer şi 
umiditatea solului*) asupra transpiraţiei şi gutaţiei. 

- Excreţia la animale: 

- sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare, 
structură şi rol – fără mecanismul formării urinei); 

- particularităţile structurale şi funcţionale ale sistemului excretor la 
vertebrate* 

- boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară, insuficienţă renală 
cronică) – manifestări, cauze şi prevenire. 
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� Funcţii de relaţie:  

• Sensibilitatea:  

- Sensibilitatea şi mişcarea la plante: 

- Sensibilitatea la animale: 

- organe de simţ la mamifere (ochiul, urechea, nasul, limba, pielea) 
structură şi rol, deficienţe senzoriale la om; miopia, hipermetropia, 
strabism, astigmatism, surditatea), manifestări, cauze şi remedii; 

- particularităţile structurale şi funcţionale ale organelor de simţ la 
vertebrate*;  

- sistem nervos la mamifere – SNC (măduva spinării, encefal – localizare, 
componente, rol); 

- particularităţi structurale şi funcţionale ale SNC la vertebrate*; 

- boli ale SNC la om (boala Parkinson, paralizie, epilepsie, scleroză în 
plăci – manifestări, cauze şi prevenire) şi factori de risc (consum de 
droguri, alcool, cafea, tutun ). 

• Locomoţia la animale: 

- Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor); 

- Particularităţi structurale şi funcţionale ale locomoţiei la vertebrate*. 

 
� Funcţia de reproducere: 

• Reproducerea la plante: 

- Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă; 

- Reproducerea sexuată la angiosperme: 

- floare – structură; 

- fecundaţie; 

- sămânţă (alcătuire, factorii care influenţează germinaţia: interni – 
puterea de germinaţie, starea de sănătate, permeabilitatea 
tegumentului seminal, maturitatea, natura endospermului; externi – 
lumină, umiditate, temperatură, oxigen* ); 

- fruct – tipuri reprezentative de fructe; 

- transportul, depozitarea şi păstrarea fructelor*. 

• Reproducerea la animale: 

- Reproducerea asexuată la animale 

- Reproducerea sexuată la mamifere (om), sistemul reproducător 
femel şi mascul (localizare, structură şi rol ); 

- boli cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree, candidoză, SIDA- 
manifestări, cauze şi prevenire), planificare familială; 

- particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului reproducător 
la vertebrate*. 

III. Dezechilibre ecologice: cauze, efecte, măsuri.  
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LISTA LUCR ĂRILOR PRACTICE OBLIGATORII 

 
1. Observaţii asupra morfologiei diferitelor organe vegetale şi animale 

2. Recunoaşterea tipurilor de rădăcini, tulpini, frunze, flori, fructe, seminţe 

3. Efectuarea de preparate microscopice cu secţiuni prin organe vegetale şi observarea lor la microscop 

4. Demonstrarea prezenţei pigmenţilor clorofilieni în organele verzi ale plantelor* 

5. Observarea microscopică a unor secţiuni prin diferite ţesuturi vegetale si animale 

6. Evidenţierea necesităţii CO2, evidenţierea producerii O2, evidenţierea substanţelor organice produse 
prin fotosinteză, evidenţierea influenţei temperaturii şi a luminii asupra fotosintezei* 

7. Evidenţierea activităţii enzimelor din salivă 

8. Evidenţierea rolului bilei* 

9. Evidenţierea circulaţiei sevei brute şi sevei elaborate în corpul plantei 

10. Evidenţierea automatismului inimii* 

11. Evidenţierea circulaţiei capilare a sângelui în membrana interdigitală de broască* 

12. Determinarea grupelor sangvine 

13. Evidenţierea respiraţiei celulare 

14. Evidenţierea gutaţiei la plante* 

15. Configuraţia externă şi structura inimii şi a rinichiului – observare macroscopică şi disecţie  

16. Evidenţierea mişcărilor la plante* 

Notă: Conţinuturile şi lucrările practice marcate cu scris italic şi asterisc sunt obligatorii numai pentru 
Curriculum diferenţiat. 

 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

Curriculum-ul de biologie pentru ciclul inferior al liceului îşi propune abordarea studiului 

disciplinei prin înţelegerea şi asimilarea noţiunilor, conceptelor, principiilor şi legilor specifice şi de 

asemenea, aplicarea lor în diverse situaţii de viaţă, asigurând astfel condiţii pentru ca fiecare elev să 

dezvolte o personalitate autonomă şi creativă.  

Strategiile didactice utilizate vor orienta elevii spre activităţi de investigare a structurilor, 

fenomenelor şi proceselor desfăşurate în natură, spre descoperirea diversităţii şi unităţii lumii vii, a 

explicaţiei adaptărilor organismelor la variaţiile factorilor de mediu, spre cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor ce privesc sănătatea omului şi a mediului, etc.  

În scopul familiarizării elevilor cu demersul investigaţiei ştiinţifice şi cu spiritul de cercetare, 

profesorii de biologie folosesc în procesul de predare/învăţare/evaluare, descoperirea, 

problematizarea, experimentul, etc. 

Învăţarea prin descoperire are ca rezultat achiziţii trainice şi dezvoltă motivaţia. Presupune 

iniţierea elevilor în activităţi de investigaţie în care elevii sunt puşi în situaţii concrete de formulare de 

ipoteze, documentare în domeniul respectiv, realizarea unui experiment, interpretarea datelor, 

formularea de concluzii şi prezentarea acestora în diverse forme (scris, oral, grafic). Se poate realiza 

pe următoarele căi: inductivă (de la concret la general), deductivă (de la general la particular), 

transductivă (prin analogie între sisteme sau componente ale acestora). 
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Problematizarea pune elevul în situaţia de a soluţiona prin activitate proprie de cercetare o 

anumită problemă care îi stimulează curiozitatea şi care îl incită la căutări, dezvoltând scheme 

operatorii ale gândirii divergente. 

Experimentul ca metodă de învăţare poate fi aplicat cu succes alături de descoperire şi 

problematizare asigurând astfel, prin provocarea unor procese sau fenomene, cunoaşterea directă, 

nemijlocită a lumii vii. Elevii îşi însuşesc metode şi tehnici specifice şi capătă deprinderi de lucru. 

Alte metode care asigură succesul în procesul de predare/învăţare/evaluare a cunoştinţelor de biologie: 

Modelarea presupune cunoaşterea indirectă a realităţii prin analogie, cu ajutorul modelelor ce 

reproduc anumite sisteme naturale. Se folosesc mai multe tipuri de reprezentări: similare cu 

originalul, analoage (simplificate, schematizare) şi ideale (teoretice, abstracte). Se va insista pe 

trecerea de la utilizarea modelelor statice la cele dinamice, pe folosirea unor modele diferite pentru 

acelaşi proces sau fenomen, pe utilizarea modelelor decompozabile. 

Algoritmizarea asigură însuşirea şi aplicarea unor scheme logice de desfăşurare a activităţilor 

intelectuale teoretice şi practice în învăţarea biologiei. Este importantă trecerea de la parcurgerea unor 

căi deja cunoscute, la dezvoltarea propriilor căutări şi cercetări necesare în viata activă. 

Dezbaterea şi asaltul de idei permit dobândirea, în comun, de către elevi a cunoştinţelor 

biologice, afirmarea opiniilor personale, dezvoltă spiritul de cooperare, creativitatea, spiritul critic şi 

stimulează spontaneitatea. 

Studiul de caz presupune analiza şi dezbaterea unor situaţii-problemă întâlnite în practica vieţii 

şi asigură apropierea învăţării de contextul extraşcolar. 

Proiectul – tema de cercetare, stimulează elevii să realizeze investigaţii în mediul înconjurător 

pe o anumită temă, să confecţioneze modele pentru orele de biologie, să elaboreze lucrări ştiinţifice 

pentru simpozioane, cercuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice. Proiectul, individual sau în grup, oferă 

oportunitatea educaţiei ecologice şi a educaţiei pentru sănătate. 

Existenţa laboratoarelor în reţeaua AEL permite realizarea lecţiilor interactive de biologie, 

stimulând creativitatea profesorului, spiritul de echipă al elevilor într-un proces didactic modern. 

Soft-urile educaţionale de simulare substituie materialele şi instrumentele didactice clasice. Asigură 

monitorizarea, evidenţa evoluţiei fiecărui elev, iar în perspectivă învăţarea la distanţă.  

Programa are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 

competenţe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zona de studiu în 

alta. Competenţele specifice vor fi concretizate în cadrul fiecărei ore prin activităţi de învăţare 

selectate potrivit conţinutului şi opţiunilor profesorului asupra tipului de lecţie. Pentru aceasta, este 

util ca profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea unor activităţi de învăţare precum: 

- exerciţii de identificare şi de încadrare sistematică a unor reprezentanţi din lumea vie; 

- observaţii comparative asupra unor reprezentanţi din cele 5 regnuri, asupra organelor, 
sistemelor de organe şi asupra funcţiilor din lumea vie; 

- observaţii privind organizarea unei celule, fazele diviziunii celulare; 

- efectuarea de observaţii în natură a unor modificări structurale şi funcţionale ale 
organismelor produse de factorii de mediu; 

- extragerea, inserarea şi interpretarea informaţiei din şi în: tabele, scheme, grafice, diagrame, 
fragmente de text, albume tematice, internet, reviste etc.; 
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- proiectarea şi efectuarea de experimente în scopul evidenţierii funcţiilor organismelor 
precum şi a relaţiilor dintre ele; 

- imaginarea unor situaţii problemă şi rezolvarea lor; 

- descoperirea şi analizarea relaţiilor cauzale: structură – funcţie, organism-mediu, unitatea-
diversitatea lumii vii, evoluţia de la simplu la complex; 

- construirea şi folosirea unor modele (materiale figurative şi simbolice) pentru ilustrarea, 
clarificarea, argumentarea fenomenelor şi proceselor biologice; 

- elaborarea de către elev a unor algoritmi de rezolvare pentru diverse situaţii de învăţare; 

- identificarea şi utilizarea unor surse variate de informare/documentare: atlase, albume, 
enciclopedii, determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, reviste, mijloace video, 
bănci de date, dicţionare; 

- elaborarea şi susţinerea unor referate bibliografice, portofolii şi proiecte de grup; 

- întocmirea unor colaje, creaţii literare şi plastice, pliant, afişe, postere;  

- indicarea unor metode pentru prevenirea şi reducerea unor îmbolnăviri la om; 

- dezbateri/ studii de caz pe tema implicării ştiinţelor biologice în rezolvarea unor probleme 
de interes global; 

- utilizarea programului AEL în vederea studierii fenomenelor biologice asistate de calculator; 

- efectuarea de vizite la grădini botanice, zoologice, muzee de ştiinţe ale naturii, laboratoare 
universitare şi medicale; 

- analiza unor acţiuni cu impact negativ/ pozitiv asupra mediului în vederea formării şi 
dezvoltării unor comportamente ecologice; 

Se va valorifica activitatea individuală şi activitatea în echipă pentru asigurarea unor parcursuri 

de învăţare diferenţiate. 

Evaluarea curentă a elevilor va îmbina metodele tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe 

practice) cu cele complementare (observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, 

investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). Strategiile moderne de evaluare accentuează acea 

dimensiune a acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra 

ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe), dar mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, 

abilităţi) susţinând individualizarea actului educaţional. 

Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate 

prevăzute de programa şcolară şi va cuprinde itemi de tipul: 

- selectarea răspunsului corect; 

- asocierea corectă între noţiuni incluse în coloane diferite; 

- completarea frazelor lacunare; 

- completarea schemelor sau desenelor mute; 

- recunoaşteri de tipul adevărat – fals; 

- întrebări structurate; 

- probleme; 

- eseuri, eseuri structurate; 

- formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice; 

- realizarea unui plan de investigaţie; 

- rezolvarea fişelor pentru lucrările practice. 
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NOTA DE PREZENTARE 
 
Curriculumul de Biologie pentru clasa a XI-a a fost elaborat în conformitate cu planurile-cadru de 
învăţământ pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.  
5718/ 22.12.2005, care alocă disciplinei următorul buget de timp: 
• 1 oră/ săptămână la:  

o filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică;  
o filiera vocaţională, profilurile artistic (specializarea coregrafie), sportiv (toate specializările), 

militar MApN (specializarea matematică–informatică);  
o filiera tehnologică, calificările profesionale: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, 

tehnician agromontan, tehnician hidro-meteorolog, tehnician veterinar, tehnician analize produse 
alimentare, tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, tehnician veterinar pentru animale de 
companie, tehnician în industria alimentară, tehnician în agricultură, tehnician în agroturism; 

• 2 ore/ săptămână la:  
o filiera teoretică, profilul real - specializarea ştiinţele naturii. 

În proiectarea prezentului curriculum s-au avut în vedere: 
- cerinţele formulate în textul Legii învăţământului, referitoare la idealul educaţional şi la finalităţile 

învăţământului liceal; 
- Planul de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor educaţionale şi de formare profesională 

din Europa pentru perioada 2001 – 1010, ratificat de Consiliul Europei Barcelona, 2002; 
- Declaraţia Miniştrilor Europeni ai Educaţiei şi Formării Profesionale şi a Comisiei Europene, 

adoptată la Copenhaga, 29 – 30 noiembrie 2002, privind întărirea cooperării europene în domeniul 
formării profesionale – « Declaraţia de la Copenhaga ».  

Curriculumul de biologie pentru clasele a XI-a intenţionează aprofundarea achiziţiilor de învăţare 
dobândite anterior şi specializarea diversificată a elevilor în funcţie de profiluri şi specializări. 

Studiul biologiei vizează: 
-  pregătirea şcolară temeinică pentru orientare în pregătirea profesională; 
-  educaţia pentru sănătate a generaţiei tinere; 
-  dezvoltarea în specialitate pentu integrarea optimă în viaţa activă;  

Prezentul curriculum este conceput într-o manieră flexibilă, care permite profesorului libertatea: 
- să aleagă singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu condiţia ca aceasta să respecte logica 
internă a domeniului, să asigure în final parcurgerea integrală a materiei şi formarea la elevi a 
competenţelor propuse; 
- să construiască demersul didactic, în cadrul fiecărei lecţii, în funcţie de propria personalitate, de 
particularităţile clasei şi de caracterul experimental al biologiei. 

Curriculum de biologie pentru clasa a XI- a, liceu, cuprinde: 
• competenţe generale; 
• valori şi atitudini; 
• competenţe specifice şi conţinuturi;  
• lista de conţinuturi; 
• lista de lucrări practice obligatorii; 
• sugestii metodologice. 
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie 
 
2. Explorarea sistemelor biologice 

 
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării 

principiilor lumii vii  
 
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei  

 
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice 

biologiei în contexte noi 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

� interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor; 

� motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică; 

� dezvoltarea curiozităţii şi respectului faţă de orice formă de viaţă; 

� grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător; 

� dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora; 

� cultivarea receptivităţii şi a flexibilităţii pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie 
în viaţa cotidiană;  

� conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global. 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 
NOTA:  

Conţinuturile nemarcate prin corp de literă cursiv şi asterisc (*) se adresează specializărilor ai căror elevi 
studiază Biologia, în clasa a XI-a, 1oră/ săptămână.  

Conţinuturile marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc (*) se adaugă celor nemarcate şi se adresează 
specializărilor ai căror elevi studiază Biologia 2 ore/săptămână, în clasa a XI-a.  

Pentru specializarea coregrafie, profil artistic, filiera vocaţională, programa de biologie clasa a XI-a – 
ciclul superior al liceului, este valabilă în întregime şi se studiază pe parcursul claselor a XI-a şi a XII-a.  

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie  

Competenţe specifice Conţinuturi  
1.1. Identificarea organelor şi a 
sistemelor de organe la om, 
precum şi a caracteristicilor 
acestora 

- topografia organelor şi sistemelor de organe – planuri şi raporturi 
anatomice  

- *structura globului ocular (lucrare practică) 
- clasificarea sistemului nervos: sistemul nervos somatic central şi 

periferic, sistemul nervos vegetativ simpatic şi parasimpatic 
- glandele endocrine: hipofiză, tiroidă, pancreas, suprarenale, 

gonade, *timus, epifiză, paratiroide 
- alcătuirea scheletului, *tipuri de articulaţii  
- principalele grupe de muşchi, *structura fibrei musculare 
- alcătuirea sistemului reproducător  
- *sistemul arterial, venos şi limfatic 

1.2. Organizarea de date despre 
lumea vie, selectate din diverse 
surse de documentare, pentru 
rezolvarea unor de sarcini de 
lucru variate 

- toate conţinuturile menţionate în lista de conţinuturi  

2. Explorarea sistemelor biologice 

Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1. Utilizarea experimentului şi a 
investigaţiei pentru evidenţierea 
structurii şi a funcţiilor 
organismului uman 

- observaţii micro şi macroscopice: celulă, ţesuturi, organe, sisteme 
de organe, organism  

- *reflexe somatice 
- evidenţierea sensibilităţii tactile, termice şi dureroase  
- determinarea câmpului vizual, *disecţia globului ocular, harta 

gustului, recunoaşterea diferitelor substanţe după gust şi miros, 
pragurile sensibilităţii gustative şi olfactive  

- *proprietăţile muşchilor 
- *evidenţierea compoziţiei chimice a alimentelor 
- *hemostaza şi coagularea sângelui 
- măsurarea pulsului şi a tensiunii arteriale, *EKG - interpretare 
- determinarea grupelor sanguine în sistemul AB0 şi Rh 
- mecanica respiraţiei, volume şi capacităţi respiratorii 
- compoziţia chimică a urinei 
- acţiunea salivei şi a bilei asupra alimentelor  

2.2. Prelucrarea rezultatelor 
obţinute din investigaţii şi 
experimente şi formularea 
concluziilor 

- evidenţierea sensibilităţii tactile, termice, dureroase a tegumentului  
- determinarea câmpului vizual  
- măsurarea pulsului şi a tensiunii arteriale 
- determinarea grupelor sanguine în sistemul AB0 şi Rh 
- mecanica respiraţiei 
- *importanţa experimentelor fiziologice în cunoaşterea 

organismului uman 
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3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii 

Competenţe specifice  Conţinuturi 

3.1. Reprezentarea funcţiilor 
organelor şi sistemelor de organe 
la om pe baza modelelor 

- funcţiile organelor şi sistemelor de organe 
- *proprietăţile neuronului, sinapse 
- arcul reflex 
- *arcul reflex vegetativ simpatic şi parasimpatic 
- *reflexe monosinaptice, polisinaptice, necondiţionate şi 

condiţionate 
- clasificarea cailor de conducere în sistemul nervos 
- *căile de conducere ascendente şi descendente 
- formarea imaginilor 
- tipuri de articulaţii 
- *structura si fiziologia fibrei musculare 
- tipuri de contracţii  
- circulaţia mare şi mică, *circulaţia arterială, venoasă, capilară, 

limfatică 
- transportul gazelor respiratorii 
- mecanica respiraţiei 
- volume şi capacităţi respiratorii 
- *spermatogeneza, ovogeneza 
- * mecanismul general al reglării nervoase şi umorale a secreţiei 

endocrine 

3.2. Elaborarea şi aplicarea unor 
algoritmi de identificare, 
investigare, experimentare şi 
rezolvare  

- funcţiile fundamentale ale organismului uman 
- valoarea energetică a nutrimentelor 
- *organele şi sistemele de organe  
 

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei 

Competenţe specifice Conţinuturi  

4.1 Utilizarea corectă a 
terminologiei specifice biologiei 
în diferite situaţii de comunicare 

- toate conţinuturile menţionate în lista de conţinuturi  
 

4.2 Prezentarea informaţiilor 
folosind diverse metode de 
comunicare 
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5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru ale biologiei în contexte noi 

Competenţe specifice Conţinuturi  

5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a 
cunoştinţelor despre influenţa 
factorilor de mediu asupra 
funcţiilor organismului  

- funcţiile fundamentale ale organismului uman 
- *particularităţile funcţionale ale organelor şi sistemelor de organe 
- variaţii normale şi patologice ale parametrilor funcţionali 
- cauze ale modificărilor parametrilor funcţionali 
- imunitatea 
- *principalele constante fiziologice  

5.2. Aplicarea unor reguli de 
menţinere a sănătăţii omului 

- noţiuni elementare de igienă şi patologie 
- *vitaminele 
- disfuncţii endocrine şi metabolice 
- *disfuncţiile si bolile menţionate în lista de conţinuturi la 

curriculum diferenţiat 
- sănătatea reproducerii, sarcina şi naşterea 

5.3. Realizarea de conexiuni 
intra-, inter- şi transdisciplinare  

- *proprietăţile neuronului 
- fiziologia analizatorilor 
- digestia, acţiunea enzimelor digestive, compoziţia chimica a 

alimentelor 
- ventilaţia pulmonară 
- tensiunea arterială şi pulsul 
- transportul gazelor, schimbul de gaze 
- formarea şi eliminarea urinei, compoziţia urinei 
- *principalele constante fiziologice 
- metabolism intermediar, bazal, energetic, anabolism, catabolism, 

*etapele metabolismului intermediar 
- valoarea energetică a nutrimentelor, vitaminele 
- homeostazia mediului intern 
- *rolul integrator al sistemului nervos si endocrin  

 
  

LISTA DE CONTINUTURI 
 

I.  ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN  

- topografia organelor şi sistemelor de organe – planuri şi raporturi anatomice; 
- niveluri de organizare: celula, ţesuturi, organe, sisteme de organe, organism (observaţii micro şi 

macroscopice) 
 

II.  FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN  
 

1. FUNCŢIILE DE RELA ŢIE 
 

a. SISTEMUL NERVOS  

- clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional;  
- *proprietăţile neuronului, sinapsa; 
- sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex, *reflexe somatice, necondiţionate, condiţionate; 

funcţia de conducere – clasificarea căilor de conducere si rolul acestora, *căi ascendente şi descendente, 
distribuţia şi rolul nervilor spinali şi cranieni;  

- sistemul nervos vegetativ – clasificare, efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului, *actul 
reflex vegetativ simpatic şi parasimpatic, reflexe vegetative;  

- noţiuni elementare de igienă şi patologie: meningită, encefalită, hemoragii cerebrale, comă, convulsii. 
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b. ANALIZATORII  

- segmentele unui analizator;  
- fiziologia analizatorilor vizual, auditiv, vestibular, cutanat, *gustativ, olfactiv şi kinestezic;  
- noţiuni elementare de igienă şi patologie: micoze, acnee, herpes, piodermite, rinite, cataractă, glaucom, 

conjunctivită, otite, etc. 

 
c. GLANDELE ENDOCRINE  

- topografie, hormoni – efecte definitorii: hipofiză, tiroidă, pancreas, suprarenale, gonade, *paratiroide, 
timus, epifiză; 

- *mecanismul general de reglare nervoasă şi umorală a secreţiei endocrine; 
- disfuncţii (nanism hipofizar, caşexie hipofizară, gigantism, acromegalie, diabet insipid, boala 

Basedow-Graves, mixedem, nanism tiroidian, guşa endemică, *tetanie, boala Recklinghausen, 
sindromul Cushing, *sindromul androgenital, boala Addison, boala Conn, diabetul zaharat). 

 
d. MIŞCAREA  

 
SISTEMUL OSOS  

- scheletul – alcătuire, rol, creşterea în lungime şi grosime a oaselor, tipuri de articulaţii;  
- noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări, fracturi, entorse, luxaţii, boli reumatismale. 

 
 SISTEMUL MUSCULAR  

- muşchi scheletici: principalele grupe, tipuri de contracţii, * structura si fiziologia fibrei musculare; 
- noţiuni elementare de igienă şi patologie: oboseala şi forţa musculară, întinderi şi rupturi musculare, 

*distrofii musculare.  

  
2. FUNCŢIILE DE NUTRI ŢIE  

 
a. DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA 

- transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv, *acţiunea enzimelor digestive; 
- absorbţia intestinală; 
- fiziologia intestinului gros; 
- noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare, stomatită, faringită, enterocolite, ocluzie 

intestinală, ciroză hepatică, litiază biliară, pancreatită, diaree, constipaţie.  

 
b. CIRCULAŢIA 

- grupe sanguine, imunitate, *hemostaza şi coagularea sângelui;  
- activitatea cardiacă, parametri funcţionali – frecvenţă cardiacă, debit cardiac, tensiune arterială, 

puls arterial; 
- circulaţia mare şi mică (*arterială, venoasă, capilară, limfatică); 
- noţiuni elementare de igienă si patologie: cardiopatie ischemică, aritmii cardiace, hemoragii interne 
şi externe, leucemii, anemii. 

 
c. RESPIRAŢIA  

- ventilaţia pulmonară, transportul gazelor, schimbul de gaze, volume şi capacităţi respiratorii;  
- noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă, fibroză pulmonară, emfizem, *modificări de ritm 

respirator normale şi patologice. 
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d. EXCREŢIA  

- formarea şi eliminarea urinei, compoziţia urinei; 
- noţiuni elementare de igienă şi patologie: cistită, nefrită, glomerulonefrită, *insuficienţă renală.  

 
e. METABOLISMUL  

- noţiunile: metabolism intermediar (*etape), bazal, energetic, anabolism, catabolism; 
- nutrimentele: roluri, valoare energetică, raţie alimentară; 
- *vitaminele. 

 
3. FUNCŢIA DE REPRODUCERE  

- sistemul reproducător: componente, fiziologie, *spermatogeneza, ovogeneza; 
- sănătatea reproducerii: planificare familială, concepţie şi contracepţie, sarcina şi naşterea; 
- noţiuni elementare de igienă şi patologie: anexite, vaginite, adenom de prostată. 

 
 
4. ORGANISMUL - UN TOT UNITAR 

- homeostazia mediului intern, *principalele constante fiziologice, rolul integrator al sistemului 
nervos si endocrin. 

 
 
LISTA DE LUCR ĂRI PRACTICE  
 
- celulă, ţesuturi, organe, sisteme de organe, organism  
- (observaţii micro şi macroscopice); 
- *demonstrarea reflexelor osteotendinoase, pupilar, de clipire;  
- evidenţierea sensibilităţii tactile, termice, dureroase, a amprentelor;  
- *harta gustului, recunoaşterea diferitelor substanţe după gust şi miros, pragurile sensibilităţii 

gustative şi olfactive;  
- disecţia globului ocular; 
- determinarea câmpului vizual;  
- *evidenţierea proprietăţilor muşchiului scheletic; 
- *compoziţia chimică a alimentelor; 
- acţiunea salivei şi a bilei asupra alimentelor; 
- măsurarea pulsului, a tensiunii arteriale;  
- *EKG / interpretare; 
- determinarea grupelor sanguine în sistemul AB0 şi Rh; 
- mecanica respiraţiei: aparatul Donders; 
- compoziţia chimică a urinei.  

 
Notă: se pot realiza şi alte lucrări practice adecvate conţinuturilor teoretice abordate şi resurselor 
materiale existente. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Curriculum-ul de biologie pentru ciclul superior al liceului îşi propune abordarea studiului disciplinei 
prin înţelegerea şi asimilarea noţiunilor, conceptelor, principiilor şi legilor specifice şi de asemenea, 
aplicarea lor în diverse situaţii de viaţă, asigurând astfel condiţii pentru ca fiecare elev să îşi dezvolte o 
personalitate autonomă şi creativă.  
  
Strategiile didactice utilizate vor orienta elevii spre activităţi de investigare a structurilor, fenomenelor şi 
proceselor desfăşurate în corpul uman, spre cunoaşterea şi rezolvarea problemelor ce privesc sănătatea 
omului şi a mediului.  
  
În scopul dezvoltării la elevi a competenţelor de investigare ştiinţifică şi de cercetare, profesorii de 
biologie folosesc în procesul de predare/ învăţare/ evaluare descoperirea, problematizarea, experimentul, etc. 
 
1. Învăţarea prin descoperire are ca rezultat achiziţii trainice şi dezvoltă motivaţia. Presupune iniţierea 

elevilor în activităţi de investigaţie în care elevii sunt puşi în situaţii concrete de formulare de ipoteze, 
documentare în domeniul respectiv, realizarea unui experiment, interpretarea datelor, formularea de 
concluzii şi prezentarea acestora în diverse forme (scris, oral, grafic). Se poate realiza pe următoarele 
căi: inductivă (de la particular,concret la general), deductivă (de la general la particular), transductivă 
(prin analogie între sisteme sau componente ale acestora). 

 
2. Problematizarea pune elevul în situaţia de a soluţiona, prin activitate proprie de cercetare, o anumită 

problemă care îi stimulează curiozitatea şi care îl incită la căutări, dezvoltând scheme operatorii ale 
gândirii divergente. 

 
3. Experimentul ca metodă de învăţare poate fi aplicat cu succes alături de descoperire şi 

problematizare asigurând astfel, prin provocarea unor procese sau fenomene, cunoaşterea directă, 
nemijlocită a lumii vii. Elevii îşi însuşesc metode şi tehnici specifice şi capătă deprinderi de lucru.  

 
Alte metode care asigură succesul în procesul de predare/învăţare/evaluare a cunoştinţelor de biologie: 
 
4. Modelarea presupune cunoaşterea indirectă a realităţii prin analogie, cu ajutorul modelelor ce 

reproduc anumite sisteme naturale. Se folosesc mai multe tipuri de reprezentări: similare cu 
originalul, analoage (simplificate, schematizare) şi ideale (teoretice, abstracte). Se va insista pe 
trecerea de la utilizarea modelelor statice la cele dinamice, pe folosirea unor modele diferite pentru 
acelaşi proces sau fenomen, pe utilizarea modelelor decompozabile. 

 
5. Algoritmizarea asigură însuşirea şi aplicarea unor scheme logice de desfăşurare a activităţilor 

intelectuale teoretice şi practice în învăţarea biologiei. Este importantă trecerea de la parcurgerea unor 
căi deja cunoscute, la dezvoltarea propriilor căutări şi cercetări necesare în viata activă. 

 
6. Dezbaterea şi asaltul de idei permit dobândirea, în comun, de către elevi a cunoştinţelor biologice, 

afirmarea opiniilor personale, dezvoltă spiritul de cooperare, creativitatea, spiritul critic şi stimulează 
spontaneitatea. 

 
7. Studiul de caz presupune analiza şi dezbaterea unor situaţii-problemă întâlnite în practica vieţii şi 

asigură apropierea învăţării de contextul extraşcolar. 
 
8. Proiectul - tema de cercetare, stimulează elevii să realizeze investigaţii în laborator pe o anumită 

temă, să confecţioneze modele pentru orele de biologie, să elaboreze lucrări ştiinţifice pentru 
simpozioane, cercuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice. Proiectul, individual sau în grup, oferă 
oportunitatea educaţiei pentru sănătate şi a educaţiei ecologice. 
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Existenţa laboratoarelor în reţeaua AEL permite realizarea lecţiilor interactive de biologie, stimulând 
creativitatea profesorului, spiritul de echipă al elevilor într-un proces didactic modern. Soft-urile 
educaţionale de simulare substituie materialele şi instrumentele didactice clasice, asigură monitorizarea, 
evidenţa evoluţiei fiecărui elev, iar în perspectivă învăţarea la distanţă.  
  
Programa are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 
competenţe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zona de studiu în alta. 
Competenţele specifice vor fi concretizate în cadrul fiecărei ore prin activităţi de învăţare selectate 
potrivit conţinutului şi opţiunilor profesorului asupra tipului de lecţie. Pentru aceasta, este util ca 
profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea unor activităţi de învăţare precum: 
- identificarea şi utilizarea unor surse variate de informare/documentare: atlase, albume, enciclopedii, 

determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, reviste, mijloace video, bănci de date, 
dicţionare; 

- extragerea, inserarea şi interpretarea informaţiei din şi în: tabele, scheme, grafice, diagrame, 
fragmente de text, albume tematice, internet, reviste etc.; 

- proiectarea şi efectuarea de experienţe în scopul evidenţierii funcţiilor organismului precum şi a 
relaţiilor dintre ele; 

-  realizarea transferului de informaţie prin conexiuni intradisciplinare, interdisciplinare şi 
transcurriculare pentru studierea fenomenelor şi proceselor biologice; 

- imaginarea unor situaţii problemă şi rezolvarea lor; 
- descoperirea şi analizarea relaţiilor cauzale: structură - funcţie, organism-mediu, evoluţia de la simplu 

la complex; 
- construirea şi folosirea unor modele (materiale figurative şi simbolice) pentru ilustrarea, clarificarea, 

argumentarea fenomenelor şi proceselor biologice; 
- elaborarea de către elev a unor algoritmi de rezolvare pentru diverse situaţii de învăţare; 
- elaborarea şi susţinerea unor referate bibliografice, portofolii şi proiecte de grup; 
- întocmirea unor colaje, creaţii literare şi plastice, pliante, afişe, postere;  
- indicarea unor metode pentru prevenirea şi reducerea unor îmbolnăviri la om; 
- utilizarea programului AEL în vederea studierii fenomenelor biologice asistate de calculator;  
- efectuarea de vizite la laboratoare universitare şi medicale. 
 
Se va valorifica activitatea individuală şi activitatea în echipă pentru asigurarea unor parcursuri de 
învăţare diferenţiate. 
 
Evaluarea curentă a elevilor va îmbina metodele tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) cu 
cele complementare (observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, investigaţia, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea). Strategiile moderne de evaluare accentuează acea dimensiune a 
acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (ca 
ansamblu de cunoştinţe), dar mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi) susţinând 
individualizarea actului educaţional. 
  
Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate prevăzute de 
programa şcolară. De exemplu: 
- selectarea răspunsului corect; 
- asocierea corectă între: noţiuni, enunţuri etc., incluse în coloane diferite; 
- completarea propoziţiilor, desenelor, schemelor, etc. lacunare; 
- recunoaşteri de tipul adevărat – fals; 
- întrebări structurate; 
- probleme; 
- eseuri, eseuri structurate; 
- formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice; 
- realizarea unui plan de investigaţie; 
- rezolvarea fişelor pentru lucrările practice. 
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Grupul de lucru pentru curriculum - Biologie  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grad didactic Adresa/ locul de muncă 

1. Şăitan Traian I Inspector de specialitate, DGIP-MEdC 
2. Cîrstoiu Jeanina  Lector univ. Facultatea de Biologie, Bucureşti 
3. Nicolae Ştefan I C.N.B.P.Hasdeu, Buzău 
4. Paraschiv Steluţa I Inspector de specialitate, SNEE 
5. Grosu Mariana I C.N.Sf. Sava, Bucureşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2    la Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 

M I N I S T E R U L  E D U C A ł I E I  Ş I  C E R C E T ĂR I I   

CONSILIUL NA łIONAL PENTRU CURRICULUM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI 

 
 

B I O L O G I E  
 

CLASA A XII-A 1 

 
 

Aprobat prin Ordinul ministrului  

nr. 5959 / 22.12.2006 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 2006 
 

                                                
1 Se aplică şi la clasa a XIII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională. 
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NOTA DE PREZENTARE 
 
Curriculumul de Biologie pentru clasa XII-a/ a XIII-a2  a fost elaborat în conformitate cu planurile-cadru 
de învăŃământ pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării 
nr. 5718/ 22.12.2005, care alocă disciplinei următorul buget de timp: 

(a)  1 oră/ săptămână, la următoarele filiere, profiluri, specializări:  

- filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică;  

- filiera vocaŃională, profil sportiv (toate specializările);  

- filiera vocaŃională, profil artistic, specializarea coregrafie; 

(b)  2 ore/ săptămână, la următoarele filiere, profiluri, specializări/ calificări profesionale:  

- filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinŃe ale naturii;  

- filiera tehnologică, calificările profesionale: tehnician ecolog şi protecŃia calităŃii mediului, 
tehnician agromontan, tehnician hidro-meteorolog, tehnician veterinar, tehnician analize produse 
alimentare, tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, tehnician veterinar pentru animale de 
companie, tehnician în industria alimentară, tehnician în agricultură, tehnician în agroturism. 

În proiectarea prezentului curriculum au fost avute în vedere: 

- cerinŃele formulate în textul Legii învăŃământului, referitoare la idealul educaŃional şi la 
finalităŃile învăŃământului liceal; 

- Planul de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor educaŃionale şi de formare 
profesională din Europa pentru perioada 2001 – 2010, ratificat de Consiliul Europei 
Barcelona, 2002; 

- DeclaraŃia Miniştrilor Europeni ai EducaŃiei şi Formării Profesionale şi a Comisiei Europene, 
adoptată la Copenhaga, 29 – 30 noiembrie 2002, privind întărirea cooperării europene în 
domeniul formării profesionale – «DeclaraŃia de la Copenhaga».  

Curriculumul de biologie pentru clasa a XII-a/ a XIII-a intenŃionează aprofundarea achiziŃiilor dobândite 
anterior şi specializarea diversificată a elevilor, în funcŃie de filieră, profil,  specializare/ calificare 
profesională. 

Studiul biologiei vizează: 

- pregătirea şcolară temeinică pentru orientarea profesională; 

- educaŃia pentru sănătate a generaŃiei tinere; 

- dezvoltarea în specialitate pentru integrarea optimă în viaŃa activă;  

Prezentul curriculum este conceput într-o manieră flexibilă, care permite profesorului libertatea: 

- să aleagă singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu condiŃia ca aceasta să respecte 
logica internă a domeniului, să asigure în final parcurgerea integrală a materiei şi formarea la 
elevi a competenŃelor propuse; 

- să construiască demersul didactic, în cadrul fiecărei lecŃii, în funcŃie de propria personalitate, 
de particularităŃile clasei şi de caracterul experimental al biologiei. 

Curriculumul de biologie pentru clasa a XII-a liceu, cuprinde: 

� competenŃe generale; 

� valori şi atitudini; 

� competenŃe specifice şi conŃinuturi;  

� lista de conŃinuturi; 

� lista aplicaŃiilor practice obligatorii; 

� sugestii metodologice. 
 

                                                
2 Clasa a XIII-a – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională. 
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COMPETENłE GENERALE 

 

1. Receptarea informaŃiilor despre lumea vie 
 
2. Explorarea sistemelor biologice 

 
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării 

principiilor lumii vii  
 
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică 

biologiei  
 

5. Transferarea şi integrarea cunoştinŃelor şi metodelor de lucru specifice 
biologiei în contexte noi 

 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 

� interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiinŃelor; 

� motivaŃia pentru informarea şi documentarea ştiinŃifică; 

� dezvoltarea curiozităŃii şi respectului faŃă de orice formă de viaŃă; 

� grija faŃă de propria persoană, faŃă de ceilalŃi şi faŃă de mediul înconjurător; 

� dezvoltarea toleranŃei faŃă de opiniile altora; 

� cultivarea receptivităŃii şi a flexibilităŃii pentru aplicarea cunoştinŃelor de biologie în 
viaŃa cotidiană;  

� conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global. 
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COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI 

CompetenŃele specifice şi conŃinuturile tehnoredactate fără evidenŃiere prin corp de literă cursiv şi asterisc se 
adresează specializărilor la care Biologia se studiază 1oră/ săptămână, cu excepŃia specializării coregrafie3 
(filiera vocaŃională, profil artistic).  

ConŃinuturile evidenŃiate prin corp de literă cursiv şi asterisc (*) se adresează numai specializărilor şi 
calificărilor profesionale la care Biologia se studiază 2 ore/ săptămână.  

1. Receptarea informaŃiilor din lumea vie 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi  

1.1. Organizarea de date despre 
lumea vie, selectate din diverse 
surse de documentare, conform 
unor criterii enunŃate 

- genetică; 
- ecologie umană. 

1.2. Recunoaşterea structurii şi 
funcŃiilor materialului genetic 

- acizii nucleici: compoziŃia chimică, structura primară şi secundară 
a ADN , tipuri de ARN, structură şi funcŃii, funcŃia autocatalitică 
şi heterocatalitică; 

- organizarea materialului genetic: virusuri, procariote şi eucariote; 
*genomica ( genomica structurală: obiect de studiu, metode şi 
tehnici - PCR, importanŃă ); 

- genomul uman –  complementul cromozomial şi *harta genetică; 
- determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; 

*determinismul genetic în memorie, inteligenŃă, comportament şi 
temperament; 

- mutageneza şi teratogeneza - anomalii cromozomiale asociate 
cancerului uman (fenotipul cancerului, agenŃi carcinogeni, 
*oncogene,* protooncogene, *antioncogene); 

- imunogenetica (antigene, alergeni şi anticorpi, *implicaŃii ale 
imunogeneticii în transplantul de organe, interferonul). 

1.  Explorarea sistemelor biologice 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi 

2.1. Utilizarea observaŃiei,  
a experimentului şi a investigaŃiei 
pentru evidenŃierea structurii şi a 
funcŃiilor sistemelor biologice 

- caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităŃi de investigare; 
- impactul antropic asupra habitatelor naturale; 
- *structura şi dinamica populaŃiilor umane. 

                                                
3 La specializarea coregrafie, din cadrul filierei vocaŃionale, profil artistic, în clasa a XII-a se aplică programa şcolară 
de biologie pentru clasa a XI-a, aprobată în anexa 2 a ordinului ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 3252/ 13.02.2006.  
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2.  Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii 

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi 

3.1. Reprezentarea structurii şi 
funcŃiilor sistemelor biologice  
pe baza modelelor 

- acizii nucleici: compoziŃia chimică, structura primară şi secundară 
a ADN, tipuri de ARN, structură şi funcŃii, funcŃia autocatalitică şi 
heterocatalitică; 

- organizarea materialului genetic: virusuri, procariote şi eucariote; 
*genomica (genomica structurală: obiect de studiu, metode şi 
tehnici – PCR, importanŃă); 

- *reglajul genetic la procariote;  
- reglajul genetic la eucariote;  
- genomul uman – complementul cromozomial şi *harta genetică; 
- determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; 

*determinismul genetic în memorie, inteligenŃă, comportament şi 
temperament; 

- imunogenetica (antigene, alergeni şi anticorpi); 
- caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităŃi de investigare; 
- *structura şi dinamica populaŃiilor umane. 

3.2. Elaborarea şi aplicarea unor 
algoritmi de identificare, 
investigare, experimentare şi 
rezolvare a unor situaŃii problemă 

- conservarea biodiversităŃii; 
- *diversitatea genetică umană - genetica raselor umane; 
- genomul uman – complementul cromozomial şi *harta genetică; 
- *reglajul genetic la procariote; 
- reglajul genetic la eucariote; 
- determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; 

*determinismul genetic în memorie, inteligenŃă, comportament şi 
temperament; 

- imunogenetica (antigene, alergeni şi anticorpi, *implicaŃii ale 
imunogeneticii în transplantul de organe, interferonul); 

- caracteristicile ecosisemelor antropizate şi modalităŃi de investigare; 
- *structura şi dinamica populaŃiilor umane; 
- impactul antropic asupra ecosistemelor naturale; 
- conservarea resurselor naturale şi a biodiversităŃii. 

3.  Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi  

4.1 Utilizarea adecvată a 
terminologiei specifice biologiei 
în diferite situaŃii de comunicare  

4.2 Prezentarea structurată, în 
diverse tipuri de comunicări 
orale şi scrise, a informaŃiei 
ştiinŃifice specifice 

- genetică;  

- ecologie umană. 
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4.  Transferarea şi integrarea cunoştinŃelor şi metodelor de lucru ale biologiei în contexte noi 

CompetenŃe specifice ConŃinuturi  

5.1 Utilizarea, în viaŃa cotidiană, 
a cunoştinŃelor de genetică şi 
ecologie umană 

- determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; 
*determinismul genetic în memorie, inteligenŃă, comportament şi 
temperament; 

- *diversitatea genetică umană - genetica raselor umane; 
- mutageneza şi teratogeneza - anomalii cromozomiale asociate 

cancerului uman (fenotipul cancerului, agenŃi carcinogeni, 
*oncogene,* protooncogene, *antioncogene); 

- imunogenetica (antigene, alergeni şi anticorpi, *implicaŃii ale 
imunogeneticii în transplantul de organe, interferonul); 

- domenii de aplicabilitate şi consideraŃii bioetice în genetica umană; 
- caracteristicile ecosisemelor antropizate şi modalităŃi de investigare; 

- impactul antropic asupra ecosistemelor naturale; 

- conservarea resurselor naturale şi a biodiversităŃii. 

5.2. Aplicarea unor reguli  de 
menŃinere a sănătăŃii omului şi a 
măsurilor de conservare a 
mediului 

- mutageneza şi teratogeneza – anomalii cromozomiale asociate 
cancerului uman (fenotipul cancerului, agenŃi carcinogeni, 
*oncogene,* protooncogene, *antioncogene); 

- imunogenetica (antigene, alergeni şi anticorpi, *implicaŃii ale 
imunogeneticii în transplantul de organe, interferonul); 

- domenii de aplicabilitate şi consideraŃii bioetice în genetica umană; 
- *structura şi dinamica populaŃiilor umane; 
- efectele deteriorării ecosistemelor asupra sănătăŃii umane; 
- *dezvoltarea durabilă. 

5.3. Realizarea de conexiuni 
intra-, inter- şi transdisciplinare 
în analizarea şi interpretarea unor 
fenomene şi procese specifice 
lumii vii 

- acizii nucleici; 
- *determinismul genetic în memorie, inteligenŃă, comportament şi 

temperament; 
- *diversitatea genetică umană - genetica raselor umane; 
- agenŃi carcinogeni; 
- domenii de aplicabilitate şi consideraŃii bioetice în genetica umană; 
- efectele deteriorării ecosistemelor asupra sănătăŃii umane; 
- imunogenetica (antigene, alergeni şi anticorpi, *implicaŃii ale 

imunogeneticii în transplantul de organe, interferonul); 
- caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităŃi de investigare; 
- *structura şi dinamica populaŃiilor umane; 
- conservarea resurselor naturale şi a biodiversităŃii; 
- *dezvoltarea durabilă. 
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LISTA DE CONłINUTURI 
 

I.  Genetică  

� Genetică moleculară 

� Obiectul de studiu, scurt istoric; 
� Acizii nucleici  -  compoziŃia chimică; 

-  structura primară şi secundară a ADN;  
-  tipuri de ARN, structură şi funcŃii;  
-  funcŃia autocatalitică şi heterocatalitică. 

� Organizarea materialului genetic: virusuri, procariote şi eucariote; *Genomica (genomica structurală: 
obiect de studiu, metode şi tehnici - PCR, importanŃă ). 

� *Reglajul genetic la procariote. 
� Reglajul genetic la eucariote:  

- reglajul genetic pe termen scurt;   
- reglajul genetic pe termen lung. 
 

� Genetică umană 
� Genomul uman –  complementul cromozomial şi *harta genetică. 
� Determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane; *determinismul genetic în 

memorie, inteligenŃă, comportament şi temperament. 
� *Diversitatea genetică umană - genetica raselor umane. 
� Mutageneza şi teratogeneza - anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul 

cancerului, agenŃi carcinogeni, *oncogene,* protooncogene, *antioncogene). 
� Imunogenetica (antigene, alergeni şi anticorpi, *implicaŃii ale imunogeneticii în transplantul de 

organe, interferonul). 
� Domenii de aplicabilitate şi consideraŃii bioetice în genetica umană: 

-  sfaturile genetice; 
-  diagnosticul prenatal; 

      -  fertilizarea in vitro; 
      -  clonarea terapeutică; 
 -  terapia genică. 
     

II.  Ecologie umană 
� Caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităŃi de investigare; particularităŃi ale biotopului 

şi biocenozei; relaŃii interspecifice în ecosistemele antropizate; *particularităŃi ale fluxului de 
materie şi energie în ecosistemele antropizate. 

� *Structura şi dinamica populaŃiilor umane: migraŃia, rata natalităŃii, rata mortalităŃii, rata 
morbidităŃii, structura pe vârste şi pe sexe, speranŃa de viaŃă, explozia demografică. 

� Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale: degradarea habitatelor, introducerea de specii noi, 
supraexploatarea resurselor biologice (defrişare, păşunat, pescuit, vânătoare, comerŃ cu specii 
sălbatice, etc.), urbanizare şi industrializare, deteriorarea mediului prin poluare chimică, fizică, 
biologică. 

� Efectele deteriorării ecosistemelor asupra sănătăŃii umane. 
� Conservarea resurselor naturale şi a biodiversităŃii.  
� *Dezvoltarea durabilă – ConvenŃii internaŃionale (ex. ConferinŃa O.N.U. de la Rio de Janeiro , 

1992, Protocolul de la Kyoto 1997). 
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LISTA APLICA łIILOR PRACTICE 
 

Genetică 
1. Modelarea structurii secundare a ADN. 
2. Analiza materialului genetic *natural, conservat, ilustrativ. 
3. Analiza de cariotip. 
4. *EvidenŃierea cromatinei sexuale  la om. 
5. Analize comparative ale caracterelor fenotipice observate şi  interpretarea transmiterii 

acestora în cadrul populaŃiilor umane; *studiul arborelui genealogic. 
6. AplicaŃii AEL. 

 
Ecologie umană 

1. *Investigarea ecosistemelor antropizate – tehnici şi metode. 
2. Analiza factorilor abiotici. 
3. Determinarea structurii trofice în ecosistemele antropizate: lanŃuri, reŃele şi piramide 

trofice. 
4. *Analize statistice ale structurii şi dinamicii populaŃiilor . 
5. EvidenŃierea impactului antropic asupra ecosistemelor (proiecte de mediu, portofolii, 

studii de caz). 
 
 

SUGESTII METODOLOGICE 
 
Curriculumul de biologie pentru ciclul superior al liceului îşi propune abordarea studiului disciplinei prin 
înŃelegerea şi asimilarea noŃiunilor, conceptelor, principiilor şi legilor specifice şi de asemenea, aplicarea 
lor în diverse situaŃii de viaŃă, asigurând astfel condiŃii pentru ca fiecare elev să îşi dezvolte o 
personalitate autonomă şi creativă.  
  
Strategiile didactice utilizate vor orienta elevii spre activităŃi de investigare a structurilor, fenomenelor şi 
proceselor desfăşurate în corpul uman, spre cunoaşterea şi rezolvarea problemelor ce privesc sănătatea 
omului şi a mediului.  
  
În scopul dezvoltării la elevi a competenŃelor de investigare ştiinŃifică şi de cercetare, profesorii de 
biologie folosesc în procesul de predare/ învăŃare/ evaluare descoperirea, problematizarea, experimentul, etc. 
 
� ÎnvăŃarea prin descoperire are ca rezultat achiziŃii trainice şi dezvoltă motivaŃia. Presupune iniŃierea 

elevilor în activităŃi de investigaŃie în care elevii sunt puşi în situaŃii concrete de formulare de ipoteze, 
documentare în domeniul respectiv, realizarea unui experiment, interpretarea datelor, formularea de 
concluzii şi prezentarea acestora în diverse forme (scris, oral, grafic). Se poate realiza pe următoarele 
căi: inductivă (de la particular, concret la general), deductivă (de la general la particular), transductivă 
(prin analogie între sisteme sau componente ale acestora). 

 
� Problematizarea pune elevul în situaŃia de a soluŃiona, prin activitate proprie de cercetare, o anumită 

problemă care îi stimulează curiozitatea şi care îl incită la căutări, dezvoltând scheme operatorii ale 
gândirii divergente. 

 
� Experimentul, ca metodă de învăŃare poate fi aplicat cu succes alături de descoperire şi 

problematizare asigurând astfel, prin provocarea unor procese sau fenomene, cunoaşterea directă, 
nemijlocită a lumii vii. Elevii îşi însuşesc metode şi tehnici specifice şi capătă deprinderi de lucru.  
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Alte metode care asigură succesul în procesul de predare/învăŃare/evaluare a cunoştinŃelor de biologie: 
 
� Modelarea presupune cunoaşterea indirectă a realităŃii prin analogie, cu ajutorul modelelor ce 

reproduc anumite sisteme naturale. Se folosesc mai multe tipuri de reprezentări: similare cu 
originalul, analoage (simplificate, schematizate) şi ideale (teoretice, abstracte). Se va insista pe 
trecerea de la utilizarea modelelor statice la cele dinamice, pe folosirea unor modele diferite pentru 
acelaşi proces sau fenomen, pe utilizarea modelelor decompozabile. 

 
� Algoritmizarea asigură însuşirea şi aplicarea unor scheme logice de desfăşurare a activităŃilor 

intelectuale teoretice şi practice în învăŃarea biologiei. Este importantă trecerea de la parcurgerea unor 
căi deja cunoscute, la dezvoltarea propriilor căutări şi cercetări necesare în viata activă. 

 
� Dezbaterea şi asaltul de idei permit dobândirea de către elevi a cunoştinŃelor biologice, afirmarea 

opiniilor personale, dezvoltă spiritul de cooperare, creativitatea, spiritul critic şi stimulează 
spontaneitatea. 

 
� Studiul de caz presupune analiza şi dezbaterea unor situaŃii-problemă întâlnite în practica vieŃii şi 

asigură apropierea învăŃării de contextul extraşcolar. 
 
� Proiectul - tema de cercetare stimulează elevii să realizeze investigaŃii în laborator pe o anumită 

temă, să confecŃioneze modele pentru orele de biologie, să elaboreze lucrări ştiinŃifice pentru 
simpozioane, cercuri, sesiuni de comunicări ştiinŃifice. Proiectul, individual sau în grup, oferă 
oportunitatea educaŃiei pentru sănătate şi a educaŃiei ecologice. 

ExistenŃa laboratoarelor în reŃeaua AEL permite realizarea lecŃiilor interactive de biologie, stimulând 
creativitatea profesorului, spiritul de echipă al elevilor într-un proces didactic modern. Soft-urile 
educaŃionale de simulare substituie materialele şi instrumentele didactice clasice, asigură monitorizarea, 
evidenŃa evoluŃiei fiecărui elev, iar în perspectivă învăŃarea la distanŃă.  
  
Programa are drept obiectiv crearea condiŃiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 
competenŃe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinŃele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. 
CompetenŃele specifice vor fi concretizate în cadrul fiecărei ore prin activităŃi de învăŃare selectate 
potrivit conŃinutului şi opŃiunilor profesorului asupra tipului de lecŃie. Pentru aceasta, este util ca 
profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea unor activităŃi de învăŃare precum: 
- identificarea şi utilizarea unor surse variate de informare/documentare: atlase, albume, enciclopedii, 

determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, reviste, mijloace video, bănci de date, dicŃionare; 
- extragerea, inserarea şi interpretarea informaŃiei din şi în: tabele, scheme, grafice, diagrame, 

fragmente de text, albume tematice, internet, reviste etc.; 
- realizarea transferului de informaŃie prin conexiuni intradisciplinare, interdisciplinare şi 

transcurriculare, pentru studierea fenomenelor şi proceselor biologice; 
- imaginarea unor situaŃii problemă şi rezolvarea lor; 
- descoperirea şi analizarea relaŃiilor cauzale: structură - funcŃie, organism-mediu, evoluŃia de la simplu 

la complex; 
- construirea şi folosirea unor modele (materiale figurative şi simbolice) pentru ilustrarea, clarificarea, 

argumentarea fenomenelor şi proceselor biologice; 
- elaborarea de către elev a unor algoritmi de rezolvare pentru diverse situaŃii de învăŃare; 
- elaborarea şi susŃinerea unor referate bibliografice, portofolii şi proiecte de grup; 
- întocmirea unor colaje, creaŃii literare şi plastice, pliante, afişe, postere;  
- indicarea unor metode pentru prevenirea şi reducerea unor îmbolnăviri la om; 
- utilizarea programului AEL în vederea studierii fenomenelor biologice asistate de calculator;  
- efectuarea de vizite la laboratoare universitare şi medicale. 
 
Se va valorifica activitatea individuală şi activitatea în echipă, pentru asigurarea unor parcursuri de 
învăŃare diferenŃiate. 
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Evaluarea curentă a elevilor va îmbina metodele tradiŃionale (probe orale, probe scrise, probe practice) cu 
cele complementare (observarea sistematică a activităŃii şi a comportamentului elevului, investigaŃia, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea). Strategiile moderne de evaluare accentuează acea dimensiune a 
acŃiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităŃi de a demonstra ceea ce ştiu (ca 
ansamblu de cunoştinŃe), dar mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităŃi) susŃinând 
individualizarea actului educaŃional. 
  
Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competenŃelor specifice şi a conŃinuturilor asociate prevăzute de 
programa şcolară. De exemplu: 
- selectarea răspunsului corect; 
- asocierea corectă între: noŃiuni, enunŃuri etc., incluse în coloane diferite; 
- completarea propoziŃiilor, desenelor, schemelor, etc. lacunare; 
- recunoaşteri de tipul adevărat – fals; 
- întrebări structurate; 
- probleme; 
- eseuri, eseuri structurate; 
- formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice; 
- realizarea unui plan de investigaŃie; 
- rezolvarea fişelor pentru aplicaŃiile practice. 
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