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1. Cum să folosim acest Ghid
Preliminarii. Codul Educaţiei, intrat în vigoare la sfârşitul anului 2014, stabileşte o nouă misiune şi o nouă
structură a învăţământului profesional tehnic. Evident, aceste schimbări de esenţă au şi un profund impact
asupra procesului de dezvoltare curriculară, proces care a demarat odată cu adoptarea de către Ministerul
Educaţiei a Cadrului de referinţă al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic. Fiind un
document fundamental de politică educaţională, Cadrul de referinţă stabileşte structura şi procedurile de
elaborare şi implementare ale curriculumului, proceduri care trebuie să se bazeze pe ultimele realizări ale
ştiinţelor educaţiei, necesităţile social-economice ale ţării, pe cooperare şi parteneriate cu diverşi actori
sociali şi economici.
Destinaţia Ghidului. Ghidul reprezintă un suport metodologic pentru cadrele didactice, cadrele de
conducere şi reprezentanţii mediului de afaceri şi are drept scop facilitarea procesului de elaborare a
curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. Ghidul
oferă conceptorilor/dezvoltatorilor şi evaluatorilor de curriculum sugestii cu privire la structura
curriculumului, modele de documente curriculare, indicaţii metodice privind formularea rezultatelor
aşteptate ale învăţării, descrierea procesului de învăţare, instrumentarul de evaluare a nivelului de formare
şi dezvoltare a competenţelor profesionale.
Amintim că în ştiinţele educaţiei, în aspect teoretic, termenul "curriculum" este folosit pentru desemnarea
unei largi game de produse curriculare: planuri de învăţământ, curricula pe discipline/module, manuale
şcolare, ghiduri și materiale metodice, materiale recomandate elevilor pentru stimularea învăţării ş.a. În
acest Ghid, din considerente practice, termenul "curriculum" este folosit într-un sens mai restrâns,
semnificând documentele care, conform Art. 64 al Codului Educaţiei, se coordonează cu comitetele
sectoriale şi, după caz, cu organele centrale de resort, şi se aprobă de Ministerul Educaţiei: planurile de
învăţământ pe meserii şi specialităţi şi curricula pe module/discipline.
Documentele ce pot fi elaborate în baza prezentului Ghid. În ansamblu, Ghidul oferă suport în elaborarea
următoarelor documente curriculare:
 curriculumul specialităţii, care include planul de învăţământ şi curricula unităţilor de curs;
 planul de învăţământ;
 curriculumul disciplinar;
 curriculumul modular;
 curriculumul stagiului de practică.
Stabiliţi rezultatelor aşteptate ale învăţării în strictă conformitate cu descrierea calificărilor. Experienţa de
proiectare curriculară, acumulată până în prezent de instituţiile de învăţământ profesional tehnic, denotă
faptul că în multe cazuri procesul de instruire era ghidat mai mult de ofertă şi mai puţin de cerere. În scopul
corelării ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, conceptorii de curriculum vor statua în
documentele curriculare acele competenţe profesionale care sunt cerute în mod explicit de calificarea
respectivă din Cadrul Naţional al Calificărilor. Totodată, dezvoltatorii de curriculum vor stabili nivelul de
complexitate a materiilor incluse în curriculum, care, în deplină măsură, va corespunde nivelului viitoarei
calificări profesionale, preconizate pentru a fi acordată absolventului.
Lămuriţi-vă cu categoriile de competenţe. De obicei, rezultatele aşteptate ale învăţării se formulează în
termeni de competenţă. În general, termenul de competenţă este unul polisemantic. Dezvoltatorii de
curriculum vor stabili sensul concret al acestui termen în funcţie de contextele în care el apare.
În contextul lumii muncii, mai exact, în Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC), competenţa este descrisă din
perspectiva responsabilităţii şi autonomiei, reprezentând capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe,

abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru
dezvoltarea profesională şi personală. În termeni concreți, în cazul învăţământului profesional tehnic,
termenul competenţă să referă la gradul de autonomie în activităţile de muncă (sub îndrumare, autogestionare, supravegherea activităţii altor persoane) și de responsabilitate în procesul muncii (asumarea de
responsabilităţi, creativitate şi iniţiativă, revizuirea şi dezvoltarea performanţelor proprii etc.). În CNC,
cunoștințele, abilitățile și competențele se numesc rezultate ale învățării.
Conform Codului Educaţiei, în contextul sistemului de învăţământ, se operează cu noţiunea de sistem de
competenţe, care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la
viaţa socială şi economică. Aceste competenţe se clasifică în competenţe-cheie (de comunicare în limba
maternă, limba română şi în limbi de circulaţie internaţională, în matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale,
antreprenoriale etc.) şi competenţe profesionale (realizarea individuală sau în grup a atribuţiilor şi sarcinilor
de lucru proprii unei calificări).
Din alt punct de vedere, respectiv în funcţie de natura şi caracterul activităţilor, competenţele se clasifică în
cognitive (cunoaştere, înţelegere, dobândirea de cunoștințe noi) şi funcţional-acţionare (efectuare,
executare, aplicare, transfer, rezolvare etc.).
Prin prisma abordărilor bazate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor, sarcina de proiectare curriculară,
pe care trebuie să o realizeze conceptorii de curriculum constă în transpunerea cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor, cerute de Cadrul Naţional al Calificărilor − competenţe denumite uneori şi "competenţe
ocupaţionale"-, în competenţele definite conform Codului Educaţiei − competenţe ce ar putea fi denumite
"competenţe educaţionale". Accentuăm faptul că competenţele "educaţionale" sunt mai largi decât cele
"ocupaţionale", întrucât ultimele, prin esenţa lor, sunt orientate spre necesitățile pieţei muncii, pe când
cele educaţionale mai au în vedere formarea şi dezvoltarea capabilităţilor celor instruiţi.
Alegeţi tipul de curriculum al unităţii de curs în conformitate cu funcţia şi rolul ei în formarea şi
dezvoltarea profesională. În cazul unităţilor de curs din categoria de formare a competenţelor generale
(codul G) şi cea de orientare socioumanistică (codul U), curricula vor fi elaborate conform metodologiilor
destinate învăţământului preuniversitar general. În cazul unităţilor fundamentale de curs (codul F), care au
drept scop acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de bază, se recomandă elaborarea de curricula
disciplinare. În cazul unităţilor de curs de specialitate (S), care constituie esenţa distinctivă a formării
profesionale, se recomandă elaborarea de curricula modulare.
Formulaţi competenţele conform taxonomiilor ce corespund scopului formativ al unităţii de curs. Înainte
de a demara procesul de proiectare curriculară propriu-zis, se recomandă studierea cu atenţie a capitolelor
ce se referă la modul de formulare a competenţelor.
Conform ultimilor realizări ale ştiinţelor educaţiei, pentru formularea competenţelor se vor folosi cuvinteleacţiuni (formele substantive ale infinitivelor lungi), stabilind în mod explicit comportamente (acţiuni, fapte)
ce pot fi observate şi evaluate precis. Ghidul conţine listele orientative ale acestor cuvinte-acţiuni,
elaborate de către specialiştii în ştiinţele educaţiei în baza unor clasificări ale obiectivelor de învăţare,
denumite taxonomii. În cazul învăţământului profesional postsecundar şi postsecundar nonterţiar se
recomandă utilizarea următoarelor taxonomii:
Taxonomia Bloom-Anderson − pentru formularea competenţelor cu caracter cognitiv, capacităţile de nivel
de bază, din curricula disciplinelor fundamentale (codul F).
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Taxonomia Bloom-Krathwohl − pentru formularea competenţelor cu caracter cognitiv, capacităţile de nivel
superior, din curricula disciplinelor fundamentale (codul F) şi modulelor de specialitate (codul S).
Taxonomia lui Dave şi/sau Taxonomia lui Simpson − pentru formularea competenţelor cu caracter
funcţional-acţionar din curricula modulelor fundamentale (codul F) şi curricula modulelor de specialitate
(codul S).
Taxonomia lui Krathwohl (domeniul afectiv) − pentru toate categoriile de unităţi de curs.
În caz de necesitate, dezvoltatorii de curriculum vor extinde listele de cuvinte-acţiuni, utilizate pentru
formularea competenţelor profesionale, pornind de la specificul profilului ocupaţional al calificării.
Proiectaţi în baza modelelor recomandate de documente curriculare. Procesul de dezvoltare curriculară se
va desfăşura mult mai uşor dacă conceptorii de curriculum vor urma pas cu pas modelele de documente
prezentate în anexele din acest Ghid.

2. Principii generale de elaborare a curriculumului
La elaborarea curriculumului, conceptorii de curriculum se vor ghida de următoarele principii generale:
 valorificarea paradigmelor educaţionale moderne în corelaţie cu viziunea şi misiunea
învățământului profesional tehnic;
 asigurarea corelaţiei cu cerinţele pieţei muncii;
 complementaritatea funcţională dintre tradiţiile învățământului profesional tehnic, imperativele
modernizării şi condiţiile de realizare a procesului educaţional;
 asigurarea continuităţii şi coerenţei între nivelurile educaţionale;
 posibilitatea accederii la niveluri mai înalte ale calificării profesionale;
 corelarea etapelor funcţionale ale dezvoltării curriculare: proiectare, implementare, evaluare;
 asigurarea unui caracter deschis înnoirilor în îmbinare cu invarianţa reperelor conceptuale;
 orientarea formării profesionale spre finalităţi, exprimate în termeni de rezultate ale învățării;
 armonizarea cu tendinţele europene de dezvoltare a învăţământului profesional tehnic;
 flexibilizarea elaborării curriculumului (disciplinară, modulară etc.)..

3. Fundamentaţi proiectarea curriculară pe abordări pragmatice
Conform Codului Educaţiei, Art. 64, curriculumul se elaborează de experţi în domeniu, pe niveluri de
învățământ (secundar, postsecundar şi postsecundar nonterţiar) şi pe domenii de formare profesională, în
conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, se coordonează cu comitetele sectoriale şi se aprobă de
Ministerul Educaţiei prin coordonare cu organele centrale de resort.
În procesul de proiectare curriculară, conceptorii de curriculum vor ţine cont de faptul că în învăţământul
profesional tehnic, curriculumul este organizat pe module/discipline. Totodată, se va porni de la premisa că
scopul real al educaţiei constă nu în realizarea de către cadrul didactic a anumitor activităţi, ci în
producerea unor schimbări semnificative în comportamentul profesional al elevilor. Toate finalităţile
educaţionale trebuie să fie exprimate în termeni raportaţi la nivelul calificării pretinse. Astfel, finalităţile
educaţiei, raportate la problematica specifică a sistemului şi procesului de învățământ, trebuie proiectate la
nivel macrostructural şi la nivel microstructural.
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Paradigma curriculumului se va realiza dintr-o perspectivă metodologică integratoare, ce presupune
conceperea unitară a procesului de învățământ. Proiectarea curriculară se va axa pe următoarele orientări
distincte:
 raţionalismul academic, ce vizează aspectul cunoaşterii domeniului de formare profesională şi al
culturii generale necesare devenirii ca şi specialist în domeniu şi personalitate;
 procesele cognitive, ce reflectă abilităţile formate şi dezvoltate în urma raţionalizării logice a
informaţiei în dependenţă de nivelul de calificare pretins;
 auto-actualizarea sau relevanţa personală, ce se va concentra asupra condiţiilor psihologice ale
instruirii, fiind preocupate de individualitate şi exprimare personală, astfel transformând elevul
într-un subiect activ al propriei sale formări;
 dimensiunea socială, ce va pune accentul pe condiţiile sociale, realitatea socio-economică, care
va influenţa dimensiunile sistemului de competenţe;
 abordările aplicative, ce vor fi axate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionalacționare.
Pornind de la ideea centrală a progresivismului, precum că şcoala trebuie să ofere condiţii pentru
dezvoltarea completă, integrală a persoanei, corelând curriculumul cu experienţele elevului, curriculumul
pentru învățământul profesional se va baza pe teoria constructivistă a învăţării. Ideile-reper ale acestei
teorii sunt:
 accentul se plasează asupra elevului;
 elevul este subiectul care explorează realitatea prin intermediul acţiunilor concrete de
construire a cunoaşterii;
 învăţarea este axată pe percepţie, memorie, gândire, înţelegere, actualizare, reactualizare,
explorare directă, construire, reflecţie, interpretare;
 axarea pe scopuri de formare şi autoformare a competenţelor, capacitatea de cunoaştere şi
adaptare socioculturală;
 orientarea metodologiei procesului de învățământ spre aplicarea strategiilor euristice, metode
de explorare şi acţiune; raportarea sarcinilor de învăţare la situaţiile reale ce pot fi rezolvate
individual sau în grup – organizarea procesului didactic este centrat pe elev, cadrul didactic
transformându-l în subiect, orientându-l non-directiv, valorificând stilul umanist empatic în
îmbinare cu o susţinere profesionistă prin sugestii, materiale-suport şi alte instrumente-proceduri
ce stimulează cogniţia şi metacogniţia.

4. Conduceţi-vă de specificul calificărilor acordate în învăţământul
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
Conform Codului Educaţiei, Art. 66, calificările în învățământul profesional tehnic se atribuie în
conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, elaborat în baza standardelor ocupaţionale pentru fiecare
nivel al învățământului profesional, în corespundere cu Cadrul European al Calificărilor şi cu necesitatea de
calificări pe piaţa muncii.
Nivelurile de calificare delimitează parametrii cantitativi şi calitativi ai competenţelor profesionale pe care
trebuie să le deţină absolventul pentru a putea exercita profesia, specialitatea obţinută, în conformitate cu
Cadrul Naţional al Calificărilor.
La nivel conceptual, calificările profesionale constituie ieşiri, care confirmă realizarea finalităţilor proiectate
în raport cu viziunea şi misiunea sistemului învățământului profesional tehnic, oferind temeiul de conferire

8 / 72

a actului respectiv de studii. La nivel funcţional/ operaţional, calificarea profesională constituie un sistem de
competenţe, care îi permite angajatului să realizeze funcţiile de serviciu.
Calificările ce pot fi obţinute în învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
sunt enumerate în "Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor
pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar", document aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 853 din 14.12.2015.
Calificările profesionale propriu-zise vor fi descrise în Cadrul Naţional al Calificărilor, care, de asemenea se
aprobă prin Hotărâre de Guvern. Metodologia de elaborare a calificărilor pentru învățământul profesional
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar este aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 990
din 17.09.2014.
În scopul fundamentării procesului de proiectare curriculară pe esenţa calificărilor acordate în învăţământul
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, la elaborarea curriculumului se va ţine cont de
următoarele cerinţe:
Cerinţa 1. Asigurarea unei legături strânse dintre necesităţile pieţei muncii şi conţinutul curriculumului.
Această legătură este exprimată prin schema ce urmează:

Standardele ocupaţionale → Calificările profesionale → Curriculumul

Standardele ocupaţionale definesc de ce trebuie să fie capabilă o persoană pentru ca să poată activa la
locul de muncă (sarcini, atribuţii, funcţii, condiţii de lucru, rute de provocare etc.). Calificările profesionale
definesc ce trebuie să ştie o persoană pentru ca să fie competentă la locul de muncă (tipuri de competenţe,
metode de evaluare). Curriculumul defineşte ce, cât şi cum trebuie să înveţe o persoană pentru a fi
calificată într-o profesie/ specialitate (finalităţi, metode şi strategii de predare – învăţare – evaluare,
conţinuturi, materiale didactice, instrumente de lucru etc.).
În ansamblu, standardul ocupaţional şi calificarea profesională, aprobate în modul stabilit, servesc drept
bază pentru elaborarea curriculumului la specialitatea în cauză.
Cerinţa 2. Luarea în considerare a specificului domeniului de formare şi a nivelul de calificare.
Parametrii cantitativi şi calitativi ai competenţelor profesionale pe care trebuie să le deţină absolventul
pentru a putea exercita profesia/ specialitatea obţinută trebuie definiţi explicit, asigurându-se delimitarea
atât pe niveluri de calificare, cât şi pe domeniile de formare.
Cerinţa 3. Corespunderea curriculumului tipului programului de formare profesională.
Conceptorii de curriculum vor include în curriculum doar prevederile ce corespund în măsură deplină
tipului programului de formare profesională:


programe de formare profesională tehnică postsecundară (nivelul 4 ISCED);



programe de formare profesională tehnică postsecundară nonterţiară (nivelul 5 ISCED).
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În funcţie de nivelul programului de formare profesională, în curriculumul în curs de proiectare vor fi
statuate rezultatele preconizate ale învăţării. Amintim că în Cadrul Naţional al Calificărilor, rezultatele
învăţării sunt descrise în termeni generici pentru fiecare nivel de calificare, de la 1 la 8. În tabelul următor
sunt prezentate nivelurile 4 şi 5, care sunt specifice învățământului profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar.
Tabelul 1. Rezultatele preconizate ale învăţării conform Cadrului Naţional al
Calificărilor, pe niveluri de calificare
Nivelul

Cunoştinţe

Abilităţi

Competenţe

Nivelul 4

Cunoştinţe faptice şi
teoretice în contexte largi,
în cadrul unui domeniu de
muncă sau studiu.

O gamă de abilităţi cognitive şi
practice necesare pentru găsirea
de soluţii la probleme specifice,
într-un domeniu de muncă sau de
studiu.

Auto-gestionare cu ajutorul unor
indicaţii în general previzibile în
cadrul situaţiilor de muncă sau
de studiu, dar care se pot
schimba.
Supravegherea activităţii de
rutină a altor persoane, preluând
o anumită responsabilitate
pentru evaluarea şi
îmbunătăţirea activităţilor.

Nivelul 5

Cunoştinţe faptice şi
teoretice cuprinzătoare,
specializate, într-un
domeniu de muncă sau de
studiu şi conştientizarea
limitelor cunoştinţelor
respective.

O gamă amplă de abilităţi cognitive
şi practice necesare pentru
conceperea de soluţii creative la
probleme abstracte.

Gestionare şi supraveghere în
situaţii de muncă sau de studiu,
în care schimbările sunt
imprevizibile.
Revizuirea şi dezvoltarea
performanţelor proprii şi ale
altora.

Conform Cadrului Naţional al Calificărilor, termenul „cunoştinţe” înseamnă rezultatul asimilării de
informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un
anumit domeniu de muncă sau de studiu. Cunoştinţele sunt descrise ca fiind teoretice şi/sau faptice.
Termenul „abilităţi” înseamnă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire
sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextul Cadrului Naţional al Calificărilor, abilităţile sunt descrise ca
fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate
manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente).
În tabelul de mai sus, termenul „competenţă” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe,
abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru
dezvoltarea profesională şi personală. În contextul Cadrului Naţional al Calificărilor, competenţa este
descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.
Prin urmare, în procesul de proiectare curriculară, cunoştinţele, abilităţile şi competenţele vor fi stabilite
conform descriptorilor ce definesc fiecare din nivelurile 4 şi 5 de calificare, fără a include în documentele
curriculare pentru un anumit nivel prevederi ale nivelurilor inferioare sau superioare. Totodată, rezultatele
preconizate ale învăţării vor asigura satisfacerea cerinţele ocupaţionale ale fiecărui nivel de calificare.
Descriptorii de definire a nivelurilor 4 şi 5 de calificare, aşa cum sunt ei formulaţi în Ordinul Ministerului
Educaţiei nr. 990 din 17.09.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare şi revizuire a calificărilor
profesionale în învăţământul profesional tehnic secundar şi a Metodologiei de elaborare şi revizuire a
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calificărilor profesionale în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, sunt
prezentaţi în tabelul de mai jos.
Tabelul 2. Descriptori de definire a nivelurilor calificărilor din învățământul
profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar
Competenţe profesionale
Competenţe transversale
Cunoştinţe

Abilităţi
Descriptori generici

1. Dimensiune de multidisciplinaritate
a cunoştinţelor.
2. Dimensiune de profunzime a
cunoştinţelor.

1. Abordarea, aplicarea cunoştinţelor. 1. Autonomie şi responsabilitate in
activitate
2. Comunicarea cunoştinţelor.
3. Colectarea şi interpretarea critică a 2. Abilităţi manageriale/ interacţiune
socială.
datelor.
3.
Competenţe
de dezvoltare
4. Conceperea şi rezolvarea
personală
şi
profesională
problemelor.
(autoevaluare şi de autoinstruire).
Descriptori specifici pe niveluri

1. Foloseşte cunoştinţe teoretice şi
1. Aplică cunoştinţele şi experienţa
practice detaliate care stau la baza
într-o manieră care indică o
unui domeniu de studiu şi implică
abordare profesională a muncii sau
înţelegerea critică a teoriilor şi
a studiilor şi demonstrează abilităţi
principiilor;
profesionale şi personale prin
elaborarea şi susţinerea
2. Înţelege metodele şi instrumentele
argumentelor şi rezolvarea
folosite într-un domeniu complex şi
problemelor.
specializat de muncă sau de studiu,
identifică inovaţiile în ceea ce
2. Comunică idei, probleme şi soluţii
priveşte metodele utilizate; dezvoltă
atât pentru specialişti, cât şi pentru
judecăţi în baza cunoaşterii
non-specialişti, utilizând o gamă de
problemelor sociale şi etice
tehnici care implică informaţii
relevante care apar într-un domeniu
calitative şi cantitative.
de muncă sau de studiu.
3. Poate colecta şi interpreta date
relevante (de obicei, din domeniul
de studiu) pentru a comunica
concluziile care includ reflecţii cu
privire la unele aspecte relevante
de natură socială, ştiinţifică sau
etică.
4. Concepe şi susţine argumente
pentru a rezolva probleme.

1. Demonstrează abilitați de
gestionare a resurselor şi a
echipei de lucru şi este
responsabil pentru contexte de
muncă sau de studiu care sunt
imprevizibile şi necesită
soluţionarea problemelor
complexe.
2. Demonstrează creativitate şi
iniţiativă în dezvoltarea
proiectelor în procesele de
management, gestionează şi
instruieşte personalul pentru a
îmbunătăți performanţele echipei.
3. Evaluează în mod conştient
propriile cunoştinţe şi identifică
necesităţile de învăţare. Are
competenţe de învăţare avansate,
necesare pentru a continua
studiile, având un grad ridicat de
autonomie.

În procesul de proiectare curriculară, în baza descriptorilor de definire a nivelurilor de calificare, conceptorii
de curriculum vor statua rezultatele aşteptate ale învăţării, detaliind prin formulări explicite competenţele
profesionale şi competenţele transversale pe care trebuie să le stăpânească elevul şi care, în mod
obligatoriu, sunt specifice profesiei/specialităţii pentru care se elaborează curriculumul în cauză.
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5. Axaţi-vă pe formarea şi dezvoltarea competenţelor
Curriculumul pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se va axa pe
formarea şi dezvoltarea competenţelor. În proiectarea curriculară se va folosi următoarea definiţie a
competenţei educaţionale:

Competenţa (educațională)= Cunoştinţe + Abilităţi + Atitudini

Pentru a sistematiza procesul de proiectare curriculară, dezvoltatorii de curriculum vor folosi următoarea
taxonomie a competenţelor:


competenţe-cheie;



competenţe profesionale.

Competenţele-cheie reprezintă un ansamblu multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
de care au nevoie toţi membrii societăţii pentru împlinirea şi dezvoltarea profesională, incluziunea socială şi
găsirea unui loc de muncă. Aceste competenţe sunt stabilite în Codul Educaţiei al Republicii Moldova:
a) competenţe de comunicare în limba română;
b) competenţe de comunicare în limba maternă;
c) competenţe de comunicare în limbi străine;
d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
e) competenţe digitale;
f) competenţa de a învăţa să înveţi;
g) competenţe sociale şi civice;
h) competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă;
i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.
Competenţele-cheie se formează şi se dezvoltă atât în învățământul formal, cât şi în cel informal şi
neformal şi servesc ca bază pentru proiectarea finalităţilor educaţionale la toate nivelurile şi ciclurile
sistemului de învățământ. În învățământul profesional tehnic, competenţele-cheie constituie baza formării
şi dezvoltării competenţelor profesionale.
Pe lângă competenţele-cheie, recunoscute ca şi sistem integrator comportamental, care facilitează
dezvoltarea omului ca personalitate şi integrarea socio-profesională, învățământul profesional tehnic are
misiunea de formare şi de dezvoltare a competenţelor profesionale.
Competenţa profesională reprezintă capacitatea confirmată de a folosi cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile
personale şi sociale în situaţii de muncă sau de studiu, în dezvoltarea profesională şi personală.
În proiectarea curriculară pentru învățământul profesional tehnic vor fi utilizate următoarele categorii de
competenţe profesionale:


competenţe profesionale generale;



competenţe profesionale specifice.
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Competenţele profesionale generale sunt proprii unui grup de profesii/specialităţi înrudite în cadrul unui
domeniu ocupaţional, iar raportarea competenţelor generale la o profesie/specialitate concretă se
efectuează prin formularea competenţelor profesionale specifice. Competenţele generale constituie
comportamente profesionale ce trebuie demonstrate în mai multe activităţi profesionale. Sistemul de
competenţe profesionale generale asigură succesul/reuşita activităţii profesionale în toate situaţiile de
manifestare, influențând calitatea acestora printr-o corelaţie sistemică.

Exemple:






Utilizarea limbajului tehnologic în comunicarea profesională specifică domeniului construcțiilor.
Aplicarea normativelor şi standardelor în vigoare în desfăşurarea lucrărilor de construcţii.
Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor din domeniul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor.
Utilizarea mijloacelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru colectarea, păstrarea,
prelucrarea şi diseminarea informaţiilor text, numerice, grafice, audio şi video.

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care, prin
valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în grup a unor sarcini stabilite de
contextul activităţii profesionale. Aceste competenţe vor fi formulate în termeni de cerinţe asociate unei
singure profesii, pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini anumite lucrări în
cadrul unei profesii/ specialităţi şi pentru a se integra în câmpul muncii.

Exemple:






Evaluarea calităţii materialelor de construcţii livrate şantierului.
Calcularea costurilor materialelor de construcţii.
Asamblarea calculatoarelor personale.
Întreţinerea calculatoarelor personale şi a echipamentelor periferice.

În procesul de proiectare curriculară, rezultatele aşteptate ale învăţării, asociate unităţilor de învăţare, vor
fi formulate în termeni de "unităţi de competenţă".
Unitatea de competenţă1 reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi practice şi/sau atitudini necesare
pentru a realiza anumite atribuții și sarcini cognitive şi/sau funcţional-acţionare.

Exemple:






Întocmirea fişelor de livrare a materialelor de construcţie şi elementelor prefabricate la şantier.
Supravegherea lucrărilor de construcţii-montaj.
Documentarea măsurilor de întreţinere a calculatoarelor personale şi a echipamentelor periferice.
Verificarea stării tehnice curente a componentelor sistemelor de calcul.

Competenţele profesionale generale, competenţele profesionale specifice şi unităţile de competenţă vor fi
stabilite în baza calificărilor şi vor fi exprimate prin formulări explicite de cunoştinţe, abilităţi şi/sau

1

În unele publicaţii şi documente curriculare se mai folosesc şi termenii "elemente de competenţă", "competenţe de
bază", "competenţe elementare", "rezultate ale învăţării".
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atitudini, care urmează să fie însuşite, formate şi/sau dezvoltate în rezultatul învățării. Dezvoltatorii de
curriculum vor formula competenţele profesionale şi unităţile de competenţă în aşa mod încât să asigure:
 consistenţa tuturor tipurilor de competenţe;
 corelarea diverselor tipuri de competenţe cu nivelul de calificare şi tipul programului de studii, în
cazul existenţei alternativelor pentru acelaşi nivel de calificare;
 posibilitatea de a diversifica strategiile didactice în funcţie de eficienţa acestora;
 orientarea materialelor-suport spre formarea şi dezvoltarea competenţelor;
 relevanţa, corectitudinea şi obiectivitatea metodologiilor de evaluare a nivelului de formare a
competenţelor, ca temei pentru atribuirea calificării profesionale.
 focalizarea procesului de formare pe rezultatele învăţării, nu pe intrări;
 diversificarea traseelor de formare profesională;
 flexibilitate în stabilirea duratelor de instruire, timpul de instruire nemaifiind în mod obligatoriu
unul standard, ci variabil în funcţie de potenţialul elevului şi rezultatele învăţării, demonstrate de
acesta.
În procesul de formulare a competenţelor se va ţine cont şi de categoria acestora:
Cognitive − cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, explicare şi interpretare.

Exemple:






Citirea desenelor tehnice utilizate în construcţii.
Cunoaşterea proprietăţilor diverselor categorii de materiale de construcţie (metal, beton, lemn,
materiale compozite, zidării etc.).
Estimarea cantităţii de informaţie transmisă, recepţionată, stocată şi/sau prelucrată în sistemele
informaţionale şi de comunicaţii.
Identificarea cerinţelor şi recomandărilor referitoare la documentele Web.

Funcţional-acţionare − aplicare, transfer şi rezolvare de probleme; reflecţie critică şi constructivă; conduită
creativ-inovativă.

Exemple:






Executarea schiţelor tehnice utilizate în construcţii.
Organizarea la nivel de echipă a lucrărilor de construcţii.
Publicarea documentelor Web în Internet.
Elaborarea documentelor Web cu ajutorul aplicaţiilor on-line.

6. Curriculumul specialităţii
6.1. Structura Curriculumului specialităţii
Conform Codului Educaţiei, Art. 64, curriculumul specialităţii pentru învăţământul tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar va include:
 Planul de învățământ;
 curricula pentru modulele/disciplinele din componenţa Planului de învăţământ;
 ghiduri metodologice de aplicare a curricula.
Curriculumul specialităţii se va elabora de experţi în domeniu, pe niveluri de învățământ (postsecundar şi
postsecundar nonterţiar) şi pe domenii de formare profesională, în conformitate cu Cadrul Naţional al
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Calificărilor, se va coordona cu comitetele sectoriale şi se va aprobă de Ministerul Educaţiei prin
coordonare cu organele centrale de resort.
Structura-tip a Curriculumului specialităţii este prezentată în Anexa 1.

6.2. Paşii de elaborare a Curriculumului specialităţii
Procesul de elaborare a curriculumului specialităţii va fi organizat după cum urmează:
1. Pregătirea setului de documente de bază, necesare pentru elaborarea curriculumului specialităţii.
2. Elaborarea proiectului Planului de învăţământ.
3. Discutarea proiectului Planului de învăţământ cu toate părţile interesate.
4. Definitivarea Planului de învăţământ.
5. Aprobarea Planului de învăţământ de către ministerul de resort (după caz) şi Ministerul Educaţiei.
6. Elaborarea proiectelor de curricula pe discipline/module.
7. Discutarea proiectelor de curricula pe discipline/module cu toate părţile interesate.
8. Definitivarea proiectelor de curricula pe discipline/module.
9. Aprobarea curricula pe discipline/module de către instituţia de învăţământ.
10. Aprobarea Curriculumului specialităţii de către ministerul de resort, după caz, şi Ministerul
Educaţiei.
Procesul de elaborare a Curriculumului specialităţii este unul iterativ şi implică participarea mai multor
specialişti, ce activează, de obicei, în instituţii diferite. În scopul organizării şi gestionării procesului de
elaborare a Curriculumului specialităţii, se recomandă crearea grupurilor de lucru, rolul de lider revenindu-i
catedrei responsabile de pregătirea la specialitatea în cauză din cadrul Centrului de excelenţă de profil.

6.3. Asiguraţi-vă că aveţi documentele de bază, necesare pentru elaborarea
Curriculumului specialităţii
Înainte de demararea procesului de elaborare a curriculumului specialităţii, conceptorii de curriculum se
vor asigura că dispun de următoarele documente:
Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) − document în care sunt stabilite
denumirile ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) şi clasificarea lor pe grupe în funcţie de nivelul de
omogenitate al activităţii desfăşurate. În Clasificator se stabileşte în mod explicit legătura dintre
complexitatea şi amploarea sarcinilor şi atribuţiilor exercitate în limitele ocupaţiei şi nivelul instruirii
formale în conformitate cu definiţiile Clasificării internaţionale standard a educaţiei (ISCED), necesar pentru
îndeplinirea calificată a sarcinilor şi atribuţiilor în cauză.
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învățământul
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar − document în care sunt enumerate domeniile,
specialităţile şi calificările ce pot fi obţinute în învățământul profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar. Acest document serveşte drept bază pentru desfăşurarea procesului de formare
profesională a maiştrilor, tehnicienilor, tehnologilor, personalului medical şi farmaceutic, precum și a altor
specialişti în diverse domenii, în conformitate cu nivelurile 4 şi 5 ale Clasificării Internaționale Standard a
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Educației (ISCED). Nomenclatorul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 853 din
14.12.2015.
Standardul ocupaţional − document în care sunt descrise atribuţiile şi sarcinile profesionale proprii
specialităţii dintr-un domeniu ocupaţional şi reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
Calificarea profesională − document în care se descriu rezultatele învăţării în concordanţă cu cerinţele
pieţei muncii, specificate în standardul ocupaţional/ profilul ocupațional. Formatul şi metodologia de
elaborare a calificărilor sunt descrise în Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 990 din 17.09.2014 cu privire la
aprobarea Metodologiei de elaborare şi revizuire a calificărilor profesionale în învăţământul profesional
tehnic secundar şi a Metodologiei de elaborare şi revizuire a calificărilor profesionale în învăţământul
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.
Curriculumul precedent, dacă există. Prezenţa acestui document ar asigura continuitatea procesului de
pregătire la specialitatea în cauză, preluarea bunelor practici şi evitarea unor eventuale erori în dezvoltarea
curriculară ulterioară.

6.4. Principii de elaborare a Planului de învăţământ
Planul de învăţământ va stabili într-un mod unitar conţinutul procesului de formare profesională şi se va
elabora conform următoarelor principii:
 abordarea sistemică a elementelor de conţinut, astfel încât să se asigure parcursul formării
profesionale conform logicii demersului didactic şi logicii programului de formare profesională;
 stabilirea ponderii contextului de formare a competenţelor profesionale generale şi a
competenţelor profesionale specifice, în funcţie de nivelul de calificare pretins;
 stabilirea ponderii pregătirii teoretice şi pregătirii practice, în funcţie de tipul programului de
formare profesională şi nivelul de calificare pretins;
 prezentarea Planului de învăţământ ca un construct, elaborat în baza unităţilor de structură
determinate de sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională pretinsă;
 corelarea unităţilor de conţinut ale planului de învăţământ (volum şi profunzime) cu nivelul de
calificare pretins;
 corespunderea unităţilor de conţinut cu reperele ştiinţifice ale domeniului, tehnologia
proceselor studiate, realităţile socioeconomice.
Planul de învăţământ va fi elaborat în baza Planului-cadru, aprobat prin Ordinului Ministerului Educaţiei nr.
1205 din 16.12.2015.

7. Curriculumul unităţii de curs
7.1. Selectaţi tipul de curriculum al unităţii de curs în funcţie de specificul categoriei
formative a acesteia
Este cunoscut faptul că planul de învăţământ include următoarele categorii de unităţi de curs: discipline,
module, stagii de practică.
În consecinţă, în procesul de proiectare curriculară se vor elaborate următoarele tipuri de curriculum al
unităţii de curs:


curriculumul disciplinar;




curriculumul modular;
curriculumul stagiului de practică.
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Unitatea de curs

Disciplină

Modul

Stagiu de practică

Într-un curriculum disciplinar, rezultatele aşteptate ale învăţării vor fi formulate în termeni de unităţi de
competenţe, care vor avea, în principal, un caracter cognitiv. Aceste unităţi de competenţe vor fi
constituite din cunoştinţele propriu-zise, abilităţile de dobândire şi de asimilare a cunoştinţelor şi din
atitudinile necesare pentru formarea şi dezvoltarea ulterioară a competenţelor profesionale specifice.
Într-un curriculum modular, rezultatele aşteptate ale învăţării, de asemenea, vor fi formulate în termeni de
unităţi de competenţă, însă, spre deosebire de curriculumul disciplinar, ele vor avea mai mult un caracter
funcţional-acţionar. Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile dintr-un astfel de curriculum vor fi racordate în
mod explicit cu atribuțiile și sarcinile proprii profilului ocupațional al calificării.
Într-un curriculum al stagiului de practică rezultatele aşteptate ale învăţării vor fi formulate în termeni de
competenţe profesionale generale şi specifice ce vor fi dezvoltate şi consolidate în cadrul stagiului în cauză.
Selectarea tipului de curriculum pentru fiecare din unităţile de curs din componenţa Planului de învățământ
se va efectua în funcţie de categoria formativă a acesteia.
Amintim, că unitatea de curs reprezintă activităţi unitare atribuite unui conţinut formativ distinct. Unitatea
de curs poate fi realizată prin prelegeri, seminare, lucrări practice și de laborator, proiecte de an, studiu
individual etc. Unităţile de curs sunt enumerate în Planul de învăţământ.
După gradul de obligativitate şi posibilitatea de formare a traseului individual de formare profesională,
unităţile de curs se clasifică în următoarele categorii:


obligatorii (codul O);



opţionale (codul A);



la libera alegere (codul L).
Unitatea de curs

Obligatorie (O)

Opţională (A)

La libera alegere (L)

După funcţia şi rolul în formarea şi dezvoltarea profesională, unităţile de curs se clasifică în următoarele
categorii:


de formare a competenţelor generale (codul G);



de orientare socioumanistică (codul U);



fundamentală (codul F);



de specialitate (codul S).
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Unitatea de curs

De formare a
competenţelor
generale (G)

De orientare
socioumanistică
(U)

Fundamentală (F)

De specialitate
(S)

În cazul unităţilor de curs din categoria de formare a competenţelor generale (G) şi cea de orientare
socioumanistică (U), curricula vor fi elaborate conform metodologiilor destinate învăţământului
preuniversitar general.
Pornind de la faptul că unităţile fundamentale de curs (F) au drept scop acumularea cunoştinţelor şi
formarea abilităţilor de bază ce vor fi integrate în competenţele profesionale şi orientate spre abordarea
ştiinţifico-practică a domeniului ocupaţional, precum şi înţelegerea şi crearea de cunoştinţe noi, se
recomandă ca pentru ele să fie elaborate curricula disciplinare.
În cazul unităţilor de curs de specialitate (S), care constituie esenţa distinctivă a formării profesionale, se
recomandă elaborarea de curricula modulare.

7.2. Curriculumul disciplinar
7.2.1. Structura curriculumului disciplinar
Curriculumul disciplinar va avea următoarea structură:
I. Preliminarii.
II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională.
III. Competenţele profesionale specifice disciplinei.
IV. Administrarea disciplinei.
V. Unităţile de învăţare.
VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare.
VII. Studiu individual ghidat de profesor.
VIII. Lucrările practice recomandate.
IX. Sugestii metodologice.
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale.
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu.
XII. Resursele didactice recomandate elevilor.
Structura-tip a curriculumului disciplinar este prezentată în Anexa 2.

7.2.2. Formularea competenţelor profesionale specifice disciplinei
Competenţele profesionale specifice disciplinei reprezenta o detaliere a competenţelor cognitive şi
funcţional-acţionare, necesare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice, cerute
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de Cadrul Naţional al Calificărilor. Aceste competenţe trebuie formulate în aşa mod, încât să asigure o
legătură evidentă între competenţele ocupaţionale, cerute de descrierea calificării, şi competenţele
educaţionale, preconizate pentru a fi formate şi dezvoltate în cadrul disciplinei în cauză. Legătura pe care
trebuie să o asiguraţi este indicată în mod explicit în tabelul "Corelaţia între finalităţile de studiu,
competenţe şi curriculum" din descrierea calificării. Consultaţi în acest scop Ordinul Ministerului Educaţiei
nr. 990 din 17.09.2014, Anexa 7.

Exemplu:

Competenţa profesională din descrierea calificării:
 Programarea orientată pe obiecte.
Competenţele profesionale specifice disciplinei:
 Citirea specificaţiilor tehnice executate în limbajele universale de modelare (UML).
 Elaborarea de programe orientate pe obiecte în baza specificaţiilor UML.
 Estimarea complexităţii programelor elaborate.
 Testarea programelor orientate pe obiecte.
 Depanarea programelor orientate pe obiecte.
 Utilizarea mediilor de dezvoltare rapidă a programelor.
 Comunicarea profesională cu dezvoltatorii de produse program.

7.2.3. Descrierea unităţilor de învăţare în curriculumul disciplinar
În scopul realizării unui învăţământ orientat spre formarea şi dezvoltarea competenţelor, materiile de
studiu vor fi organizate pe unităţi de învăţare. O unitate de învăţare va conţine în mod explicit rezultatele
aşteptate ale învăţării, formulate în termeni de unităţi de competenţă, şi conţinuturile (cunoştinţele)
necesare pentru atingerea rezultatelor în cauză.
Tabelul 3. Structura tabelului pentru descrierea a unităţilor de învăţare în
curriculumul disciplinar
Unităţi de competenţă

Unităţi de conţinut

Denumirea unităţii de învăţare 1
Unitatea de competenţă 1.1
Unitatea de competenţă 1.2
Unitatea de competenţă 1.3
...

Unitatea de conţinut 1.1
Unitatea de conţinut 1.2
Unitatea de conţinut 1.3
...
Denumirea unităţii de învăţare 2

Unitatea de competenţă 2.1
Unitatea de competenţă 2.2
Unitatea de competenţă 2.3
...

Unitatea de conţinut 2.1
Unitatea de conţinut 2.2
Unitatea de conţinut 2.3
...
Denumirea unităţii de învăţare 3

...

...

Unitatea de competenţă reprezintă un enunţ ce specifică în termeni comportamentali, măsurabili, concreţi
şi detectabili cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor
profesionale statuate în descrierea calificării.
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Unitățile de competenţă vor fi descrise ca fiind cognitive (cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului
specific; explicare şi interpretare) şi funcţional-acționare (aplicare, transfer şi rezolvare de probleme;
reflecţie critică şi constructivă; conduită creativ-inovativă).
Cunoștințele vor fi descrise ca fiind teoretice și/sau faptice şi vor include fapte, principii, teorii și practici
legate de domeniu de studiu şi de muncă în cauză. Se preconizează că cunoştinţele vor fi asimilate prin
învăţare.
Abilitățile vor fi descrise în termeni ce reprezintă capacitatea de a aplica și de a utiliza de către elev a
cunoștințelor în scopul executării sarcinilor şi rezolvării de probleme. În cazul curriculumului disciplinar,
abilitățile vor fi descrise ca fiind cognitive (dezvoltarea mecanismelor de învăţare, de accedere la
cunoştinţe), intelectuale (utilizarea gândirii logice, intuitive și creative pentru colectarea, sistematizarea şi
prelucrarea informaţiilor) sau practice (utilizarea de metode, materiale, instrumente, aparate).
Atitudinile şi valorile ce trebuie formate şi dezvoltate se vor referi la etica profesională, stilurile de
comunicare cu superiorii, colegii, subalternii, clienţii etc., codurile deontologice, manifestarea creativităţii şi
iniţiativei, autoevaluare şi gândire critică.
Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile ce trebuie statuate în curriculumul disciplinar derivă din profilul
ocupaţional al calificării. Consultați în acest scop Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 990 din 17.09.2014.
Un exemplu de descriere a unităţilor de învăţare în curriculumul disciplinar este prezentat în Anexa 3.

7.2.4. Formularea unităţilor de competenţă din curriculumul disciplinar
În structura unităţilor de competenţă din curriculumul disciplinar vor fi incluse elementele constitutive de
bază ale acestora: cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile. Formulările vor urma modelul constructivist, bazat
pe activarea proceselor cognitive, esenţiale pentru dezvoltarea competenţelor.
Pentru a asigura un grad cât mai înalt de acoperire a particularităţilor disciplinei în cauză, se va porni de la
diferenţierea cât mai fină a tuturor etapelor procesului de învăţare. Se vor avea în vedere etapele de
structurare a operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare, construire de structuri mentale, transpunere în
limbaj, acomodare internă, adaptare externă. Acestora le corespund categorii de competenţe organizate în
jurul anumitor verbe definitorii, care reflectă etapele procesului de învăţare: receptare, prelucrare primară
(a datelor, informaţiilor, observaţiilor), algoritmizare, exprimare şi argumentare, prelucrare secundară (a
rezultatelor, datelor, observațiilor), integrare şi transfer.
Tabelul 4. Concepte operaţionale pentru formularea unităţilor de competenţă
ale curriculumului disciplinar
Operaţii mentale

Categorii de competenţe
aferente etapelor de
învăţare

Concepte operaţionale pentru formularea unităţilor de
competenţă

Cunoaştere şi înţelegere
1. Percepţie

Receptare

 Identificarea noţiunilor, termenilor, faptelor, fenomenelor,
proceselor.
 Observarea fenomenelor, proceselor.
 Perceperea relaţiilor, conexiunilor.
 Nominalizarea conceptelor.
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Operaţii mentale

Categorii de competenţe
aferente etapelor de
învăţare

Concepte operaţionale pentru formularea unităţilor de
competenţă
 Culegerea de date din surse variate.
 Definirea conceptelor, noţiunilor, fenomenelor etc.
Aplicare

2. Interiorizare

Prelucrare primară









3. Construire de
structuri mentale

Algoritmizare

 Reducerea la o schemă sau model, construirea de scheme,
modele.
 Anticiparea rezultatelor.
 Reprezentarea datelor.
 Remarcarea unor invarianţi.
 Rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare.

4. Transpunere în
limbaj

Exprimare şi argumentare











Descrierea stărilor, sistemelor, procese
lor, fenomenelor, faptelor etc.
Relatarea (de evenimente, acţiuni etc.)
Interpretarea situaţiilor, stărilor, acţiunilor etc..
Generarea de idei.
Argumentarea enunţurilor, ideilor, concluziilor.
Demonstrarea.
Ilustrarea.
Explicarea.











Compararea rezultatelor, datelor de ieşire, concluziilor.
Calcularea, evaluarea rezultatelor.
Interpretarea rezultatelor.
Analiza situaţiilor.
Extrapolarea, extinderea.
Abstractizarea.
Aprecierea, evaluarea.
Elaborarea de strategii.
Relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între
reprezentare şi obiect.

5. Acomodare internă Prelucrare secundară

Compararea datelor, stabilirea relaţiilor.
Calcularea rezultatelor parţiale.
Clasificarea datelor.
Reprezentarea datelor.
Sortarea şi discriminarea datelor.
Investigarea, descoperirea, explorarea.
Experimentarea.

Integrare şi transfer
6. Adaptare externă

Integrare şi transfer








Aplicarea în alte situaţii, context, domenii.
Generalizarea şi particularizarea.
Integrarea domeniilor.
Verificarea rezultatelor.
Optimizarea rezultatelor.
Transferarea / transpunerea într-o altă sferă.
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Operaţii mentale

Categorii de competenţe
aferente etapelor de
învăţare

Concepte operaţionale pentru formularea unităţilor de
competenţă





Negocierea.
Realizarea de conexiuni între rezultate.
Adaptarea şi adecvarea la contexte.
Planificarea / proiectarea de noi acţiuni.

Pornind de la faptul că, curriculumul disciplinar este orientat, în principal, spre formarea competenţelor
cognitive, pentru formularea unităţilor de competenţă se vor folosi cuvintele-acţiuni (formele substantive
ale infinitivelor lungi) din taxonomia lui Bloom, revizuită de Anderson.
Amintim că în taxonomia Bloom-Anderson sunt stabilite următoarele nivele ierarhice ale capacităţilor
cognitive: (1) reamintire; (2) înţelegere; (3) aplicare; (4) analiză; (5) evaluare şi (6) creare. Complexitatea
capacităţilor cognitive creşte odată cu avansarea de la nivelul ierarhic de jos (reproducere) la cel de sus
(creare).
În procesul de formulare a unităţilor de competenţă, dezvoltatorii de curriculum vor folosi cuvintele-acţiuni
din tabelul de mai jos, stabilind în mod explicit comportamente (acţiuni, fapte) ce pot fi observate şi
evaluate precis. Evident, formulările în cauză vor fi corelate cu competenţele profesionale ce sunt specifice
disciplinei pentru care se elaborează curriculumul.
Tabelul 5. Cuvinte-acţiuni pentru formularea unităţilor de competenţă în baza
taxonomiei Bloom-Anderson
Reamintire





















catalogarea
citarea
consemnarea
declararea
definirea
descrierea
enumerarea
etichetarea
găsirea
identificarea
listarea
localizarea
numirea
potrivirea
raportarea
recunoaşterea
remedierea
repetarea
repovestirea
specificarea

Înţelegere























alegerea
apărarea
clarificarea
confirmarea
convertirea
declararea din
nou
deducerea
discutarea
distingerea
duplicarea
exemplificarea
explicarea
exprimarea
extinderea
ilustrarea
interpretarea
localizarea
parafrazarea
prezentarea
raportarea
relatarea
reproducerea

Aplicare























Analiză

alegerea
aplicarea
arătarea
calcularea
demonstrarea
desfăşurarea
estimarea
executarea
experimentarea
facerea
folosirea
ilustrarea
implementarea
îndeplinirea
modelarea
modificarea
operarea
practicarea
programarea
rezolvarea
schiţarea
simularea





















alegerea
analizarea
aprecierea
aranjarea
atribuirea
categorisirea
clasificarea
compararea
conectarea
contrastarea
deciderea
deformarea
detectarea
determinarea
diferenţierea
discriminarea
disecarea
distingerea
emiterea de
ipoteze
 examinarea
 generalizarea
 gruparea
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Evaluare


















apărarea
aprecierea
cântărirea
conchiderea
convingerea
criticarea
deducerea
disputarea
emiterea de
ipoteze
evaluarea
formularea de
judecăţi
rânduirea
recomandarea
revizuirea
scrutarea
susţinerea
verificarea

Creare
























actualizarea
amestecarea
asamblarea
compunerea
conceperea
construirea
crearea
dezvoltarea
facerea
formularea
generarea
incorporarea
integrarea
inventarea
înlocuirea
modificarea
iniţierea
plănuirea
pregătirea
producerea
proiectarea
propunerea
rearanjarea

Reamintire

Înţelegere
 revederea
 spunerea din
nou
 traducerea
 transformarea

Aplicare

Analiză












inspectarea
inventarierea
ordonarea
organizarea
prezentarea
punerea de
întrebări
rezumarea
schematizarea
separarea
simbolizarea
testarea

Evaluare

Creare
 transformarea

Exemple de formulare a unităţilor de competenţă sunt prezentate în Anexa 3.

7.3. Curriculumul modular
7.3.1. Structura curriculumului modular
Un modul este o unitate de instruire deschisă şi flexibilă, care se distinge ca o entitate evaluată separat întrun proces de lucru firesc. Competenţele profesionale care derivă din calificările incluse în Registrul Naţional
al Calificărilor din învățământul profesional tehnic şi sunt proiectate în module se concentrează pe
activităţile-cheie, specifice profesiei/specialităţii şi pe practicile profesionale relevante în domeniul
respectiv.
Modulul, avînd ca scop formarea la elev a unui comportament specific profesiei/specialităţii, reprezintă o
structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru instruirea teoretică, cât şi pentru cea
practică. Totodată, modulele sunt unităţi de învăţare interdependente din punctul de vedere al
competenţelor profesionale generale, dar cu un grad mare de autonomie în ceea ce priveşte competenţele
specifice, în aşa fel încât modulele să poată fi parcurse/asimilate independent unele faţă de altele de către
cei care învaţă. De aceea evaluarea acestora se realizează la sfârșitul fiecărui modul. Succesul sau insuccesul
în procesul de evaluare este strâns corelat cu sistemul de credite transferabile.
Designul curricular reflectă relaţia dintre diverse rezultate ale învățării, reprezentate, în special, de tipuri de
competenţă: competenţe profesionale generale şi competenţe profesionale specifice, acestea fiind
susţinute de formarea continuă (şi specifică nivelului de calificare şi programului de formare profesională) a
competenţelor cheie.
Curriculumul modular va fi elaborat în baza următoarelor principii:
 Principiul integralităţii. Acest principiu reflectă esenţa conceptuală a abordării modulare şi
constituie norma de bază, necesară de a fi respectată în stabilirea elementelor de structură a
curriculumului şi interdependenţa funcţională a acestora.
 Principiul priorităţii funcţionale. Acest principiu stabileşte sistemul prioritar de competenţe şi
selectează conţinuturile din perspectiva ponderii acestora.
 Principiul relevanţei. Cunoştinţele servesc abilităţile, deci trebuie să aibă o contribuţie directă la
formarea competenţelor profesionale.
 Principiul invarianţei faţă de tipurile concrete de echipamente şi tehnologii. Acest principiu
presupune că prestatorii de servicii educaţionale vor concretiza cu angajatorii viitorilor absolvenţi
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ai fiecărei instituţii de învățământ tipurile de echipamente şi tehnologii în baza cărora se va realiza
instruirea profesională, detaliind stipulările curriculumului în proiecte didactice şi programe de
instruire practică.
 Principiul flexibilităţii şi receptivităţii faţă de cerinţele pieţei muncii. Acest principiu presupune pe
lângă relativa stabilitate a prevederilor curriculare şi deschiderea faţă de noutăţile şi inovaţiile ce
se produc atât pe segmentele specifice ale pieţei muncii, cât şi în tehnologiile din domeniu.
În ansamblu, curriculumul modular va fi conceput în aşa mod, încât să ofere cadrelor didactice din
instituţiile de învățământ profesional tehnic posibilitatea de a-şi elabora strategii proprii de proiectare şi
organizare a demersului educaţional în vederea formării la elevi a competenţelor, valorilor şi atitudinilor ce
corespund necesităţilor curente şi de perspectivă ale pieţei muncii şi ale unei societăţi aflate în permanentă
schimbare.
Structura modulului va fi stabilită în bază joncţiunii dintre operaţiile/acţiunile ce trebuie învăţate şi
constituie esenţa procesului de formare şi dezvoltare a competenţei profesionale preconizate şi conţinutul
funcţional-acţionar al acestuia.
Curriculumul modular va avea următoarea structură:
I. Preliminarii.
II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională.
III. Competenţele profesionale specifice modulului.
IV. Administrarea modulului.
V. Unităţile de învăţare.
VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare.
VII. Studiu individual ghidat de profesor.
VIII. Lucrările practice recomandate.
IX. Sugestii metodologice.
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale.
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii.
XII. Resursele didactice recomandate elevilor.
Structura-tip a curriculumului modular este prezentată în Anexa 4.

7.3.2. Formularea competenţelor profesionale specifice modulului
Întrucât modulele se concentrează pe activităţile-cheie, specifice profesiei/specialităţii şi pe practicile
profesionale relevante în domeniul respectiv, competenţele specifice modulelor vor avea, în principal, un
caracter funcţional-acţionar. În ansamblu, competenţele specifice modulului trebuie să derive în mod direct
din atribuţiile şi sarcinile descrise în calificarea ce va fi acordată viitorului absolvent al programului de
instruire profesională postsecundară şi postsecundară nonterţiară.
Evident, orice modul formează şi/sau dezvolta în mod direct sau indirect şi competenţe cognitive, însă
acestea nu vor avea un caracter predominant, iar cunoştinţele teoretice propuse pentru a fi asimilate de
către elev trebuie să fie aplicabile într-un mod direct la realizarea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu.
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Exemplu:

Competenţa profesională din descrierea calificării:
 Gestionarea procesului de asigurare a şantierului cu materiale de construcţii.
Competenţele profesionale specifice modulului:
 Cunoaşterea categoriilor de materiale de construcţie (metal, beton, lemn, materiale
compozite, zidării etc.).
 Utilizarea programelor specializate de calculator pentru ţinerea evidenţei stocurilor de
materiale de construcţii.
 Estimarea necesarului de materiale de construcţii pentru perioadele imediat următoare.
 Elaborarea graficelor de aprovizionare a şantierului cu materiale de construcţii.
 Comunicarea cu furnizorii de materiale de construcţii.

7.3.3. Descrierea unităţilor de învăţare în curriculumul modular
Descrierea unităţilor de învăţare în cadrul curriculumului modular va fi expusă în formă de tabel. În acest
tabel, fiecărei unităţi de competenţă îi va corespunde o unitate de învăţare. Pentru fiecare unitate de
învăţare se vor indica în mod explicit achiziţii teoretice şi practice ale elevului: (a) cunoştinţe şi (b) abilităţi.
Tabelul 6. Structura tabelului pentru descrierea unităţilor de învăţare în
curriculumul modular
Unităţi de competenţă

Unităţi de conţinut

Abilităţi

Denumirea unităţii de învăţare 1
Unitatea de competenţă 1

Unitatea de conţinut 1.1
Unitatea de conţinut 1.2
Unitatea de conţinut 1.3
...

Abilitatea 1.1
Abilitatea 1.2
Abilitatea 1.3
...

Denumirea unităţii de învăţare 2
Unitatea de competenţă 2

Unitatea de conţinut 2.1
Unitatea de conţinut 2.2
Unitatea de conţinut 2.3
...

Abilitatea 2.1
Abilitatea 2.2
Abilitatea 2.3
...

Denumirea unităţii de învăţare 3
...

...

...

Unităţile de competenţe vor fi formulate în termeni ce detaliază atribuțiile și obligaţiunile statuate în
profilului ocupațional al calificării.
Cunoștințele vor fi formulate în termeni de noţiuni, principii, fapte, teorii şi practici. În cazul curriculumului
modular, în descrierea procesului de învăţare vor fi incluse doar cunoştinţele ce sunt utilizate în mod direct
în exercitarea atribuţiilor şi obligaţiunilor statuate în profilul ocupaţional al calificării.
Abilitățile vor fi descrise ca fiind funcţional-acţionare (colectarea, sistematizarea şi prelucrarea
informaţiilor, planificarea şi coordonarea activităţilor, elaborarea de documente) sau practice (implicând
dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte instrumente, aparate). Abilităţile vor fi
formulate în termeni ce corespund sarcinilor de lucru statuate în profilul ocupaţional al calificării.
Un exemplu de descriere a procesului de învăţare în curriculumul modular este prezentat în Anexa 5.
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7.3.4. Formularea unităţilor de competenţe din curriculumul modular
7.3.4.1. Formularea unităţilor de competenţe cognitive
În cazul curriculumului modular, competenţele cu caracter cognitiv vor fi formulate în baza taxonomiei lui
Bloom, revizuită de Krathwohl. Însă, spre deosebire de curriculumul disciplinar, accentul va fi pus, în
principal, pe capacităţile de nivel superior: analiză, evaluare şi creare. Cunoştinţele pe care trebuie să le
asimileze elevul vor fi selectate în funcţie de nivelul de necesitate a acestora pentru a realiza o fiecare din
sarcinile de lucru prevăzute în profilul ocupaţional al calificării. În procesul de formulare a competenţelor se
va ţine cont atât de structura cunoştinţelor, cât şi de specificul proceselor cognitive, aşa cum sunt ele
definite în taxonomia Bloom- Krathwohl.
Structura cunoştinţelor conform taxonomiei Bloom-Krathwohl este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 7. Structura cunoştinţelor conform taxonomiei Bloom-Krathwohl
Categoria de
cunoştinţe

Descrierea categoriei de cunoştinţe

Cunoştinţe

1. Cunoştinţe faptice

Elementele de bază pe care elevii trebuie să
știe ca să se familiarizeze cu modulul şi să
poată efectua sarcinile de lucru din el







Termeni
Noţiuni de bază
Noţiuni specifice
Detalii
Elemente constitutive

2. Cunoştinţe
conceptuale

Interdependențele dintre elementele de bază
ale structurilor mai mari, care asigură
funcţionarea lor ca un tot întreg









Clasificări
Categorii
Principii
Generalizări
Teorii
Modele
Structuri

3. Cunoştinţe
procedurale

Cum să facă ceva; metodele de inspectare,
abilităţile necesare, algoritmii, tehnicile,
metodele, instrumentarul necesar executării
sarcinilor de lucru

 Cunoştinţe privind abilităţile, algoritmii,
tehnicile şi metodele specifice profilului
ocupaţional
 Cunoştinţe privind criteriile de selectare a
procedurilor ce corespund specificului de
executare a sarcinilor de lucru

4. Cunoştinţe
metacognitive

Procesul de cunoaştere în general, rolul şi
responsabilitățile personale în dezvoltarea
cunoaşterii, în particular.

 Cunoştinţe strategice
 Cunoștințe despre sarcinile cognitive,
inclusiv despre cele specifice contextului şi
condiţiilor de lucru
 Cunoaşterea de sine.

Structura proceselor cognitive conform taxonomia Bloom-Krathwohl este prezentată în tabelul de mai jos.
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Tabelul 8. Structura proceselor cognitive conform taxonomiei Bloom-Krathwohl
Nivelul

Descrierea nivelului

Acţiuni
 Recunoaşterea
 Evidenţierea

1. Reamintire

Preluarea cunoștințelor relevante din memoria pe
termen lung

2. Înţelegere

Determinarea sensului mesajelor de instruire, inclusiv  Clasificarea
pe cale orală, scrisă și grafică
 Compararea
 Deducerea
 Exemplificarea
 Explicarea
 Interpretarea
 Rezumarea

3. Aplicare

Executarea sau derularea procedurilor în funcţii de
situaţiile concrete de lucru

 Executarea
 Implementarea

4. Analiză

Divizarea materiilor în părţi componente şi
detectarea modului în care ele interacţionează între
ele pentru a realiza un scop comun

 Atribuirea
 Diferențierea
 Organizarea

5. Evaluare

Formularea de judecăți bazate pe criterii și standarde

 Controlarea
 Criticarea
 Verificarea

6. Creare

Punerea elementelor împreună pentru a forma
documente coerente în ansamblu sau a face produse
originale

 Generarea
 Planificarea
 Producerea

Exemple de formulare a competenţelor cognitive în baza taxonomiei Bloom-Krathwohl sunt prezentate în
Anexa 5.
7.3.4.2. Formularea unităţilor de competenţe funcţional-acţionare
Pornind de la faptul că curriculumul modular este orientat, în principal, spre formarea competenţelor
funcţional-acţionare, pentru formularea competenţelor profesionale de bază se vor folosi cuvintele-acţiuni
(formele substantive ale infinitivelor lungi) din taxonomia lui Dave şi/sau Simpson.
Taxonomia lui Dave se referă la domeniul psihomotor: coordonarea, dexteritatea, manipularea, forța,
viteza; acțiunile care arată abilitățile motorii fine. Iniţial, taxonomia lui Dave a fost concepută pentru
dezvoltarea abilităţilor de mişcare fizică şi de lucru manual, însă, ulterior, ea a început să fie aplicată şi
pentru formarea şi dezvoltarea unor abilităţi complexe, de exemplu, din domeniul tehnologiei informaţiei,
mecanicii fine, măsurărilor, mânuirii de aparate etc.
Taxonomia în cauză este una din cele mai simple şi include următoarele niveluri ierarhice: (1) imitare; (2)
manipulare; (3) precizare; (4) structurare şi (5) naturalizare. Descrierea fiecărui nivel şi cuvintele-acţiune
sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul 9. Taxonomia lui Dave
Nivelul

Definiţia nivelului

Cuvinte-acţiuni

1. Imitare

Reproducerea unui model.
Observarea şi copierea acţiunilor unei alte persoane.












aderare
copiere
identificare
imitare
încercare
mimare
observare
repetare
replicare
urmare

2. Manipulare

Urmarea instrucţiunilor.
Realizarea acţiunilor sub îndrumare.








aplicare
construire
efectuare
executare
re-creare
reproducere

3. Precizare

Realizarea cu exactitate a acţiunilor preconizate în
absenţa sursei/modelului









calibrare
completare
demonstrare
exercitarea controlului
ilustrare
perfectare
practicare

4. Structurare

Coordonarea şi realizarea unei serii de acţiuni.
Adaptarea şi integrarea acţiunilor pentru a atinge un
obiectiv nestandard.














adaptare
combinare
construire
coordonare
dezvoltare
formulare
ghidare
instruire
integrare
îmbunătățire
modificare
rezolvare

5. Naturalizare

Perfecţionarea până la automatism.
Acţiunile sunt combinate, ordonate și realizate în
mod consecvent şi fără greutăţi.








administrare
elaborare
gestionare
inventare
proiectare
specificare

Taxonomia lui Simpson, de asemenea, se referă la domeniul psihomotor, însă ea este adaptată într-o
măsură mai mare anume pentru instruirea a adolescenţilor şi adulţilor tineri.
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Taxonomia în cauză este organizată pe următoarele nivele ierarhice: (1) perceperea; (2) dispoziţia; (3)
răspunsul ghidat; (4) răspunsul automatizat; (5) răspunsul manifestat complex, (6) adaptarea; şi (7)
conceperea. Descrierea fiecărui nivel şi cuvintele-acţiune sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 10. Taxonomia lui Simpson
Nivelul

Definiţia nivelului

Cuvinte-acţiuni

1. Perceperea

Capacitatea de a observa acțiunile ce urmează a fi
realizate (identificarea in ansamblul acțiunii a
proprietarilor, parților componente si a relațiilor
dintre acestea).
Capacitatea de a folosi indicii senzoriale pentru a-şi
ghida activitatea motorie.














alegerea
conectarea
descrierea
detectarea
diferențierea
discriminarea
distingerea
identificarea
izolarea
legarea
selectarea
separarea

2. Dispoziţia

Disponibilitatea de a acţiona.
Include premisele mentale, fizice şi afective ce
determină persoanele să acţioneze în situaţii
concrete de lucru.











declararea
demararea
demonstrarea
explicarea
începerea
manifestarea
planificarea
pregătirea
reacționarea

3. Răspunsul ghidat

Execuție condusa îndeaproape de îndrumător.
Se caracterizează prin imitare, probe şi greşeli.











asamblarea
calibrarea
dezasamblare
disecarea
fixarea
manipularea
măsurarea
mixarea
schiţarea

4. Răspunsul
automatizat

Execuţie de sine stătătoare, în mod automat, cu
încredere și îndemânare.












asamblarea
calibrarea
dezasamblarea
disecarea
fixarea
manipularea
măsurarea
mixarea
organizarea
schiţarea
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Nivelul

Definiţia nivelului

Cuvinte-acţiuni

5. Răspunsul
Îndeplinirea acţiunilor ce au o structură complexă.
manifestat complex Este atins un nivel înalt de îndemânare.
Acţiunea este îndeplinită cu ușurință și eficiență, fără
ezitare, în mod automat.















asamblarea
calibrarea
controlarea
dezasamblarea
disecarea
fixarea
manipularea
măsurarea
mixarea
operarea
organizarea
schiţarea
verificarea

6. Adaptarea

Modificarea conștienta si voluntara a acțiunilor.
Abilitățile sunt bine dezvoltate, persoana modifica
modele cunoscute de acţiuni pentru a le potrivi cu
situațiile şi/sau problemele specifice.













acordarea
armonizarea
conformarea
coordonarea
diversificarea
modificarea
racordarea
rearanjarea
reglarea
reorganizarea
revizuirea

7. Conceperea

Realizarea acțiunilor dobândite in forme personale,
originale.
Crearea de noi modele de acţiuni, mai potrivite
situațiilor şi/sau problemelor nou apărute.
Creativitate bazată pe abilităţi foarte bine dezvoltate.











aranjarea
comasarea
combinarea
compunerea
conceperea
construirea
crearea
elaborarea
proiectarea

Exemple de formulare a competenţelor funcţional-acţionare în baza taxonomiilor lui Dave şi Simpson sunt
prezentate în Anexa 5.

7.4. Deosebirile dintre curriculumul disciplinar şi curriculumul modular
Deşi, la prima vedere, structura curriculumului modular o repetă pe ce a curriculumului disciplinar, între
aceste două tipuri de curriculum există deosebiri principiale. Aceste deosebiri sunt prezentate în tabelul 11.
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Tabelul 11. Deosebirile dintre curriculumul disciplinar şi cel modular
Criteriul de analiză

Curriculumul disciplinar

Curriculumul modular

1. Cunoştinţele

Înţelegerea şi asimilarea de cunoştinţe noi.

Aprofundarea şi operaţionalizarea
cunoştinţelor existente, dar și acumularea
unora noi.

2. Abilităţile

Predomină formarea şi dezvoltarea
abilităţilor cognitive (dezvoltarea
mecanismelor de învăţare, de accedere la
cunoştinţe) şi a celor intelectuale (utilizarea
gândirii logice, intuitive și creative).

Predomină formarea şi dezvoltarea
abilităţilor funcţional-acţionare (prelucrarea
informaţiilor, planificarea şi coordonarea
activităților, elaborarea de documente) şi a
celor practice (utilizarea instrumentarului).

3. Rolul formativ

Serveşte ca bază pentru formarea şi
dezvoltarea competenţelor profesionale
generale şi specifice.

Asigură formarea şi dezvoltarea
competenţe profesionale specifice profilului
ocupaţional.

4. Domeniul recomandat Este recomandat în cazul unităţilor
de utilizare
fundamentale de curs (codul F).

Este recomandat în cazul unităţilor de curs
de specialitate (codul S).

În general, elaborarea unui curriculum modular necesită un efort mai mare. Pornind însă de la misiunea
învăţământului profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi de la specificul ocupaţiilor
caracteristice acestor nivele de calificare − îndeplinirea lucrărilor tehnico-inginereşti simple sau de
complexitate medie, precum şi a lucrărilor analogice după complexitate din domeniul ştiinţelor naturale,
medicale, agricole şi umanistice, în activităţi legate de comerţ, finanţe, administraţie şi gestiune, precum şi
în învățământ, artă, sport şi religie − se recomandă elaborarea anume de curricula modulare, care asigură o
corelare cu mult mai strânsă a rezultatelor învăţării cu cerinţele pieţei muncii.

7.5. Curriculumul pentru stagiile de practică
7.5.1. Structura curriculumului pentru stagiile de practică
Curriculumul pentru stagiile de practică va avea următoarea structură:
I. Preliminarii.
II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională.
III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică.
IV. Administrarea stagiului de practică.
V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică.
VI. Sugestii metodologice.
VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică.
VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică.
IX. Resursele didactice recomandate elevilor.
Structura-tip a curriculumului stagiului de practică este prezentată în Anexa 6.
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7.5.2. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică
Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică va fi expusă în formă de tabel. În acest tabel vor
fi incluse activităţile/sarcinile de lucru pe care trebuie să le realizeze/îndeplinească elevul. Fiecare
activitate/sarcină de lucru urmăreşte dezvoltarea şi consolidarea anumitor competenţelor profesionale.

Activităţi / Sarcini de lucru

Produse de elaborat

UC1. Activitatea / Sarcina 1

Produsul 1.1
Produsul 1.2
Produsul 1.3
...

UC2. Activitatea / Sarcina 2

Produsul 2.1
Produsul 2.2
Produsul 3.3
...

UC3. ...

...

Modalităţi de
evaluare

Durata de
realizare

Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică va include toate activităţile/sarcinile de lucru,
ce contribuie la atingerea scopului practicii şi care pot fi cu certitudine realizate în cadrul
instituţiilor/organizaţiilor preconizate. Lista de activităţi/sarcini de lucru din această descriere va servi drept
bază pentru elaborarea planurilor individuale de practică ale elevilor. Evident, fiecare din planurile
individuale va include doar activităţi/sarcini de lucru proprii întreprinderii/organizaţiei în cauză.
Produsele ce pot fi propuse elevilor pentru a fi elaborate în procesul desfăşurării stagiului de practică sunt:
referate, prezentări, studii de caz, proiecte individuale, proiecte în grup, modele, machete, documente
tehnologice, programe de calculator, produse finite etc.
Modalităţile de evaluare includ: comunicări, derularea de prezentări, demonstrarea de modele şi machete,
prezentarea portofoliilor, jurnalelor de laborator, agendelor de practică, avizelor conducătorilor de practică
din partea instituţiilor/organizaţiilor ş.a.

7.6. Formarea de atitudini şi valori
Fiind o componentă indispensabilă a competenţelor, valorile şi atitudinile sunt la fel de importante ca și
cunoştinţele şi abilităţile. Codul Educaţiei prevede formarea şi dezvoltarea următoarelor valori:






general-umane;
naţionale;
culturale;
morale;
ce permit participarea activă a persoanei la viaţa socială şi economică.

Valorilor şi atitudinilor specifice profesiei/specialităţii vor fi stabilite în baza codurilor deontologice şi/sau
de etică (dacă există), descrierii calificărilor, doleanţelor eventualilor angajatori, solicitărilor formulate de
asociaţiile profesionale.
Conform cadrului normativ-juridic în vigoare, în mod obligatoriu, în curricula în curs de proiectare, vor fi
incluse şi activităţile de predare-învăţare-evaluare ce vor contribui la formarea, dezvoltarea şi consolidarea
atât a valorilor şi atitudinilor general-umane, cât şi a celor specifice profesiei/specialității.
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Pentru a respecta această cerinţă, se recomandă ca rezultatele aşteptate ale învăţării, referitoare la
formarea, dezvoltarea şi consolidarea atitudinilor şi valorilor, să fie formulate în corespundere cu
taxonomia lui Krathwohl pentru domeniul afectiv. Taxonomia în cauză, adaptată la specificul
învăţământului profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar este prezentată în tabelul de
mai jos.
Tabelul 12. Taxonomia lui Krathwohl pentru domeniul afectiv
Nivelul

Definiţia nivelului

Cuvinte-acţiuni

1. Receptarea

Conştientizarea mesajului.
Voinţa de a recepta.
Atenţia dirijată sau preferenţială.
Disponibilitatea de a participa la anumite
activităţi.








acceptarea
alegerea
descrierea
identificarea
localizarea
recunoaşterea

2. Reacţia

Asentimentul.
Oferirea unui consimţământ pasiv
(conformarea).
Voinţa de a răspunde.
Satisfacţia de a răspunde.











aderarea
aprobarea
asistarea
completarea
conformarea
expunerea de opinii
oferirea de răspunsuri
participarea la discuţii
raportarea

3. Valorizarea

Acceptarea unei valori.
Preferinţa pentru o valoare.
Manifestarea angajamentului.



















acceptarea
argumentarea
căutarea
completarea
dedicarea
demonstrarea
descrierea
dezbaterea
diferențierea
explicarea
încurajarea
justificarea
propunerea
renunţarea
selectarea
susţinerea
urmarea

4. Organizarea

Conceptualizarea unei valori în raport cu cele
existente.
Organizarea unui sistem de valori cu
consistenţă internă.









abstractizarea
aranjarea
armonizarea
combinarea
compararea
dirijarea
estimarea
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Nivelul

5. Caracterizarea

Definiţia nivelului

Dispoziție generalizată, bazată pe o logică
internă personală și decisivă.
Persoana se caracterizează printr-un sistem
de valori care-i controlează comportamentul.
Comportamentul bazat pe valori este
omniprezent, consecvent, și previzibil.

Cuvinte-acţiuni













evaluarea
generalizarea
identificarea
integrarea
modificarea
omogenizarea
organizarea
partiţionarea
pregătirea
referirea
rezumarea
sintetizarea





















acţionarea
aprecierea valorică
asumarea de sarcini
calificarea
colaborarea
deservirea
dirijarea
discriminarea
estimarea
evaluarea
folosirea
influențarea
modificarea
practicarea
revizuirea
schimbarea
soluționarea
utilizarea
verificarea

Exemple de formulare a competenţelor profesionale în baza taxonomiei lui Krathwohl pentru domeniul
afectiv sunt prezentate în Anexa 3 şi Anexa 5.

7.7. Asiguraţi relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului de dezvoltare a
competenţelor profesionale
Curriculumul unităţii de curs va include în mod obligatoriu sugestii privind evaluarea nivelului de dezvoltare
a competenţelor profesionale. Pornind de la specificul învăţământului profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar, se recomandă ca evaluarea să se bazeze pe (a) produsele propuse pentru a fi
elaborate şi (b) procesele propuse pentru a fi realizate de către elev.
Produsele şi procesele în cauză for fi selectate în funcţie de categoria competenţelor profesionale de
format şi de dezvoltat: (1) cognitive şi (2) funcţional-acţionare.
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7.7.1. Evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive
Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 13. Produse pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor
cognitive
Nr.
crt.

Produse pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor

1.

Exerciţiu rezolvat










2.

Problemă rezolvată

 Înţelegerea problemei.
 Documentarea in vederea identificării informaţiilor necesare in rezolvarea
problemei.
 Formularea si testarea ipotezelor.
 Stabilirea strategiei rezolutive.
 Prezentarea si interpretarea rezultatelor.

3.

Harta noţională

 Punerea in evidenţă a subiectului general.
 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noţiunile de bază spre cele
specifice domeniului.
 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul solicitat.
 Corectitudinea logică a formulărilor.
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.
 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus.

4.

Demonstraţie








5.

Argumentare scrisă

 Corespunderea formulărilor temei.
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu tezele
puse în discuţie.
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse în discuţie.
 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor literare.

6.

Argumentare orală

 Corespunderea formulărilor temei.
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu tezele
puse în discuţie.
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse în discuţie.
 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor literare.
 Utilizarea corectă şi adecvată a mijloacelor orale de exprimare (intonaţia,

Înţelegerea enunţului exerciţiului.
Corectitudinea formulării ipotezelor.
Corectitudinea raţionamentelor.
Corectitudinea testării ipotezelor.
Corectitudinea strategiei rezolutive.
Corectitudinea rezultatelor.
Modul de prezentare a rezultatelor.
Modul de interpretare a rezultatelor.

Corectitudinea ipotezei.
Corectitudinea concluziei.
Corectitudinea metodei de demonstraţie.
Originalitatea metodei de demonstraţie.
Corectitudinea raţionamentelor.
Calitatea prezentării textuale şi grafice.
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Nr.
crt.

Produse pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor
gesturile, vocabularul etc.).

7.

Planul de idei

 Calitatea şi relevanţa.
 Perspectiva implementării.
 Corelarea planului cu realitatea şi parametrii tehnici ai mijloacelor
informatice disponibile.
 Nivelul de detaliere a planului.
 Originalitatea planului.

8.

Proiect elaborat

 Validitatea proiectului  gradul in care acesta acoperă unitar si coerent,
logic si argumentat tema propusa.
 Completitudinea proiectului  felul in care au fost evidenţiate conexiunile
si perspectivele interdisciplinare ale temei, competentele si abilităţile de
ordin teoretic si practic si maniera in care acestea servesc conţinutului
ştiinţific.
 Elaborarea si structura proiectului  acurateţea, rigoarea si coerenta
demersului ştiinţific, logica si argumentarea ideilor, corectitudinea
concluziilor.
 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, bogăţia si varietatea
surselor de informare, relevanta si actualitatea acestora, semnificaţia
datelor colectate s.a.
 Creativitatea  gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in abordarea
temei sau in soluționarea problemei.

9.

Referat












10.

Rezumat oral

 Expune tematica lucrării în cauză.
 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse
rezumării.
 Expunerea orală este concisă şi structurată logic.
 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză.
 Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/3 din textul iniţial.

11.

Rezumat scris

 Expune tematica lucrării în cauză.
 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse
rezumării.
 Textul rezumatului este concis şi structurat logic.
 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză.
 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu trebuie să
existe contrasens;
 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, lizibile pentru cei
care nu cunosc textul sursă.
 Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea argumentelor sunt clare şi

Corespunderea referatului temei.
Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei.
Adecvarea la conţinutul surselor primare.
Coerenţa şi logica expunerii.
Utilizarea dovezilor din sursele consultate.
Gradul de originalitate şi de noutate.
Nivelul de erudiţie.
Modul de structurare a lucrării.
Justificarea ipotezei legate de tema referatului.
Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare.
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Nr.
crt.

Produse pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor








evidente.
Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi transpusă.
Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă: rezumatul este o
oglindă micşorată dar fidelă textului sursă.
Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de citate.
Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/4 din textul iniţial.
Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor,
frazelor, paragrafelor textului;
Text formatat citeţ, lizibil; plasarea clară în pagină.

12.

Studiu de caz

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.
 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora;
 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a
cazului analizat.
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză.
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz.
 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi formularea.
 Logica sumarului.
 Referinţa la programe.
 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi documentele
studiate;
 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei.
 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor.
 Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, adaptarea
conţinutului.
 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării.
 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate).
 Aprecierea critică, judecată personală a elevului.
 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.
 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora.
 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a
cazului analizat.
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz.

13.

Investigaţia














Definirea şi înţelegerea problemei investigate.
Folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor necesare.
Colectarea şi organizarea datelor obţinute.
Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în studiu.
Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru investigaţie.
Prezentarea metodelor de cercetare/laborator în ordinea în care au fost
utilizate.
Comentariul comparativ al surselor de documentare.
Descrierea observaţiilor.
Interpretarea personala a rezultatelor cercetării;
Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele.
Selectarea şi oportunitatea surselor bibliografice.
Rezumarea celor constatate intr-o concluzie exprimata succint şi raportată
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Nr.
crt.

Produse pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor
la ipoteza iniţială.
 Modul de prezentare.

14.

Matricea de asociere






15.

Eseu structurat

 Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la
care porneşte acesta.
 Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care
porneşte acesta.
 Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care exista
dovezi verificabile, fără formulări ambigue).
 Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din
bibliografie).
 Coerenţă logică (ideile au legătură unele cu altele, decurg unele din altele,
nu se acceptă a se începe cu o idee pe care o dezvoltă elevul şi să finalizeze
argumentarea cu idei care nu au fost prezentate în eseu.
 Interacţiunea cu materialul bibliografic (sursele bibliografice sunt citate
corespunzător, argumentele aduse sunt susţinute prin prezentarea
diferitelor cercetări.
 Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin care este
abordată tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza surselor
bibliografice).
 Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice şi gramaticale,
aranjarea în pagină).
 Centrarea bibliografiei eseului pe nu mai puţin de 3-4 titluri reprezentative
din literatura de specialitate.

16.

Eseu nestructurat

 Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la
care porneşte acesta.
 Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care
porneşte acesta.
 Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care exista
dovezi verificabile, fără formulări ambigue).
 Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din
bibliografie).
 Coerenţă logică (ideile au legătură unele cu altele, decurg unele din altele,
nu se acceptă a se începe cu o idee pe care o dezvoltă elevul şi să finalizeze
argumentarea cu idei care nu au fost prezentate în eseu.
 Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin care este
abordată tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza surselor
bibliografice).
 Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice şi gramaticale,
aranjarea în pagină).

17.

Item electronic rezolvat

 Corectitudinea interpretării itemului propus spre rezolvare.
 Corespunderea rezolvării propuse de condiţiile indicate în item.

Corespunderea matricei cu cerinţa formulată.
Corectitudinea asocierilor realizate.
Corectitudinea terminologiei utilizate.
Corectitudinea formulelor, graficelor, proprietăţilor, evenimentelor etc.,
incluse în matrice.
 Completarea corectă a casetelor matricei.
 Validitatea matricei  gradul in care aceasta acoperă unitar şi coerent,
logic si argumentat tema propusă.
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Nr.
crt.

Produse pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor
 Corectitudinea metodei utilizate de rezolvare.
 Corectitudinea selectării răspunsului (pentru itemi cu alegere duală).
 Integritatea şi corectitudinea setului de selecţii (pentru itemi cu alegere
multiplă).
 Stabilirea corectă a perechilor corelate (pentru itemii tip asociere).
 Corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori.
 Corespunderea răspunsului cerinţelor din enunţul itemului (în cazul
itemilor cu răspuns deschis).
 Localizarea corectă a elementelor grafice (în cazul itemilor cu zone grafice
active).
 Calitatea grafică a prezentării răspunsului.

18.

Test electronic rezolvat

 Scorurilor însumate în corespundere cu baremul de corectare, în baza
criteriilor de evaluare specifice itemilor electronici, care sunt incluşi în test.

19.

Desen pe calculator










Redarea esenţei subiectului în cauză.
Relevanţa elementelor grafice utilizate.
Gradul de transmitere a mesajului.
Corespunderea concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic
mesajului de transmis.
Creativitatea şi originalitatea.
calitatea tehnică.
originalitatea şi capacitatea de a ilustra, prin forme şi culori, prin
poziţionarea compoziţiei ]n transmiterea mesajului preconizat.
Impactul vizual şi comunicativ.

20.

Diagramă pe calculator

 Setarea datelor sursă în baza cărora se construieşte diagrama.
 Selectarea tipului şi subtipului diagramei pentru a prezenta vizual datele
sursă.
 Adăugarea elementelor complementare, care facilitează citirea şi
înţelegerea diagramei (denumirile de axe, titlul diagramei, unităţile de
măsură, etc.) Şi contribuie la explicitatea datelor, reprezentate grafic.
 Formatarea adecvată a elementelor diagramei (chenare, culorile de
fundal, modelele de umplere, dimensiunile şi fonturile utilizate, etc.).
 Corectitudinea utilizării datelor grafice în aplicaţii externe.

21.

Grafic pe calculator

 Completitudine datelor în baza cărora este construit graficul.
 Modul de redarea a variaţiei mărimii sau raportului dintre două mărimi
variabile în formă de desen (diagramă de tipul xy).
 Modul de utilizare a elementelor complementare în scopul facilitării citiri
(înţelegerii) graficului (direcţiile axelor de coordonate, denumirile de axe,
titlul graficului, unităţile de măsură etc.).
 Formatarea adecvată a elementelor graficului (chenare, culorile de fundal,
modelele de umplere, dimensiunile şi fonturile utilizate etc.).
 Corectitudinea utilizării datelor grafice în aplicaţii externe.

22.

Schemă pe calculator








Redarea esenţei subiectului în cauză.
Relevanţa elementelor grafice utilizate.
Modul de amplasare a elementelor grafice.
Creativitatea şi originalitatea.
Corectitudinea reprezentării legăturilor (relaţiilor) dintre elemente.
Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor grafice
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Nr.
crt.

Produse pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor
ale schemei.
 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale relaţiilor între
elementele grafice ale schemei.

Conceptorii de curriculum vor include în sugestiile de evaluare doar acele produse, ce corespund într-o
măsură cât mai mare specificului unităţii de curs şi domeniului cunoaşterii la care se raportează
competenţele cognitive, nivelul de dezvoltare a cărora va fi supus evaluării. Indicatorii de competenţă vor fi
formulaţi în baza cuvintelor-acţiune din taxonomia lui Bloom-Andreson pentru domeniul cognitiv şi
taxonomiei lui Krathwohl pentru domeniul afectiv.
7.7.2. Evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor funcţional-acţionare
Nivelul de dezvoltare a competenţelor funcţional-acţionare va fi evaluat în bază de produse şi procese.
Evident, produsele şi procesele în cauză trebuie să fie specifice domeniului şi profilului ocupaţional al
calificării. O listă orientativă a categoriilor de produse şi procese, recomandate pentru evaluarea
competenţelor funcţional-acţionare este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 14. Categorii de produse şi procese pentru evaluarea nivelului de
dezvoltare a competenţelor funcţional-acţionare
Nr.
crt.

Categorii de produse şi
procese pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor

1.

Documente elaborate












Corespunderea termenilor de referinţă.
Corespunderea sarcinilor tehnice.
Corespunderea standardelor şi normativelor în vigoare.
Corectitudinea calculelor.
Fundamentarea deciziilor.
Completitudinea setului de documente.
Ţinuta lingvistică.
Ţinuta grafică.
Respectarea termenilor de elaborare.
Productivitatea.

2.

Servicii prestate







Calitatea serviciului.
Promptitudinea serviciului.
Gradul de satisfacţie a clientului.
Respectarea codului deontologic.
Productivitatea.

3.

Asistenţa acordată








Calitatea asistenţei acordate.
Promptitudinea asistenţei.
Corectitudinea asistenței.
Corespunderea standardelor şi normativelor în vigoare.
Veridicitatea informaţiilor furnizate.
Productivitatea.

4.

Mecanisme, aparate,

 Calitatea deservirii.
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Nr.
crt.

Categorii de produse şi
procese pentru măsurarea
competenţei

Criterii de evaluare a produselor

echipamente, instalaţii,
sisteme etc. deservite






Corespunderea cerinţelor tehnice.
Corespunderea cerinţelor ergonomice.
Promptitudinea deservirii.
Productivitatea.

5.

Produse program de sistem, de
aplicaţii, de comunicaţii, de
distracţii etc. instalate şi/sau
deservite







Calitatea instalării/deservirii.
Corespunderea cerinţelor tehnice.
Corespunderea cerinţelor ergonomice.
Promptitudinea deservirii.
Productivitatea.

6.

Măsurări, investigaţii








Relevanţa.
Veridicitatea.
Corectitudinea.
Completitudinea.
Respectarea codului deontologic.
Productivitatea.

Conceptorii de curriculum vor selecta produsele şi procesele ce vor fi utilizate pentru evaluarea nivelului de
dezvoltare a competenţelor funcţional-acţionare în funcţie de specificul unităţii de curs şi particularităţile
atribuţiilor/sarcinilor de lucru proprii profilului ocupaţional. Indicatorii de competenţă vor fi formulaţi în
baza cuvintelor-acţiune din taxonomiile lui Dave şi Simpson pentru domeniul funcţional-acţionar şi
taxonomiei lui Krathwohl pentru domeniul afectiv.
În cazul domeniului afectiv, o atenţie deosebită se va acorda evaluării pertinenţei (comportamentului pe
potrivă, adecvat), perseverenţei (asiduităţii, insistenţei, stăruinţei, tenacităţii), adaptabilităţii, autonomiei şi
responsabilităţii, capacităţii de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.
Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în conformitate cu Regulamentul de organizare a
studiilor în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de
Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 234 din 25 martie 2016.

8. Evaluarea curriculumului
8.1. Cum să evaluăm calitatea Curriculumului specialităţii
Evaluarea Curriculumului specialităţii se va efectua în baza criteriilor din tabelul ce urmează. Pentru fiecare
criteriu se vor acorda până la 10 puncte.
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Tabelul 15. Criterii de evaluare a Curriculumului specialităţii
Nr.
crt.

Criteriu de evaluare

Punctajul
acordat (1
... 10)

I. Corespunderea rezultatelor proiectate ale învăţării cu finalitățile de studiu şi competenţele
statuate în descrierea calificării
Competențe transversale(CT)
1.

Competențe de dezvoltare personală și profesională

|__|__|

2.

Abilități manageriale/interacțiune socială

|__|__|

3.

Autonomie și responsabilitate în activitate

|__|__|

Competențe profesionale (CP)
4.

Conduită creativ-inovativă

|__|__|

5.

Reflecție critică și constructivă

|__|__|

6.

Aplicare, transfer și rezolvare de probleme

|__|__|

7.

Explicație și interpretare

|__|__|

8.

Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific

|__|__|

II. Coerenţa cu ocupaţiile şi nivelurile de calificare stabilite în Clasificatorul Ocupaţiilor din
Republica Moldova
9.

Coerenţa conţinuturilor instruirii cu specificul ocupaţiilor stabilite în Clasificatorul Ocupaţiilor din
Republica Moldova

|__|__|

10.

Corespunderea nivelelor de complexitate a conţinuturilor instruirii cu nivelurile de calificare
stabilite în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova

|__|__|

III. Fundamentarea curriculumului pe inovaţii şi realizări tehnologice moderne
11.

Orientarea curriculumului spre formarea unei viziuni ştiinţifice asupra domeniului

|__|__|

12.

Reflectarea în curriculum a realizărilor tehnologice de ultimă oră în domeniu

|__|__|

13.

Orientarea curriculumului spre folosirea metodelor și proceselor tehnologice cele mai eficiente

|__|__|

14.

Orientarea curriculumului spre utilizarea la maximum a mijloacele de producție în scopul
creșterii productivității muncii și a reducerii prețului de cost

|__|__|

IV. Respectarea logicii ştiinţifice şi a didacticii învățământului profesional tehnic postsecundar
/ postsecundar nonterţiar
15.

Relevanţa materiilor de studiu incluse în curriculum

|__|__|

16.

Veridicitatea ştiinţifică a materiilor incluse în curriculum

|__|__|

17.

Eşalonarea conţinuturilor instruirii conform logicii ştiinţifice

|__|__|

18.

Corespunderea proceselor de învăţare descrise în curriculum didacticii învățământului
profesional tehnic postsecundar / postsecundar nonterţiar

|__|__|

19.

Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor profesionale

|__|__|

20.

Relevanţa instrumentarului de certificare a nivelului competenţelor profesionale

|__|__|

V. Coerenţa Planului de învăţământ
21.

Corelaţia dintre numărul de ore alocate fiecărei unităţi de curs şi complexitatea competenţelor
ce trebuie formate şi/sau dezvoltate

|__|__|

22.

Corelaţia dintre materiile de studii incluse în fiecare din unităţile de curs

|__|__|

23.

Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea dezvoltării competenţelor elevilor prin
extinderi / aprofundări / discipline opționale

|__|__|
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Nr.
crt.

Criteriu de evaluare

Punctajul
acordat (1
... 10)

24.

Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea adaptării la specificul pieţei de muncă

|__|__|

25.

Măsură în care Planul de învățământ oferă posibilitatea diversificării ofertei educaționale în
funcție de nevoile și interesele elevilor?

|__|__|

26.

Măsura în care timpul școlar prevăzut în Planul de învățământ corespunde particularităţilor de
vârstă ale elevilor

|__|__|

27.

Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea consilierii și orientării profesionale a
elevilor

|__|__|

Evaluarea în baza criteriilor enumerate mai sus va fi făcută atât de autorii documentului (autoevaluare) şi
de specialişti din cadrul instituţiei în care a fost elaborat curriculumul (evaluare internă), cât şi de specialiştii
(recenzenţii) externi (evaluare externă).
Curriculumul specialităţii va fi recomandat pentru aprobare dacă în cadrul evaluării externe, pentru fiecare
din criteriile de evaluare, vor fi acordate nu mai puţin de 8 puncte.

8.2. Cum să evaluăm calitatea curriculumului unității de curs
Evaluarea Curriculumului unităţii de curs se va efectua în baza criteriilor din tabelul ce urmează. Pentru
fiecare criteriu se vor acorda până la 10 puncte.
Tabelul 16. Criterii de evaluare a Curriculumului unităţii de curs
Nr.
crt.

Criteriu de evaluare

Punctajul
acordat (1
... 10)

I. Corespunderea rezultatelor proiectate ale învăţării cu finalitățile de studiu şi competenţele
statuate în descrierea calcificării
Competențe transversale(CT)
1.

Competențe de dezvoltare personală și profesională

|__|__|

2.

Abilități manageriale/interacțiune socială

|__|__|

3.

Autonomie și responsabilitate în activitate

|__|__|

Competențe profesionale (CP)
4.

Conduită creativ-inovativă

|__|__|

5.

Reflecție critică și constructivă

|__|__|

6.

Aplicare, transfer și rezolvare de probleme

|__|__|

7.

Explicație și interpretare

|__|__|

8.

Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific

|__|__|

II. Coerenţa cu atribuţiile şi sarcinile specifice profilului ocupaţional
9.

Coerenţa conţinuturilor instruirii cu atribuţiile şi sarcinile statuate în profilul ocupaţional

|__|__|

10.

Corespunderea nivelelor de complexitate a conţinuturilor instruirii cu atribuţiile şi sarcinile
statuate în profilul ocupaţional

|__|__|

11.

Măsura în care curriculumul oferă o viziune clară despre rolul unităţii de curs în formarea
profesională şi dezvoltarea personalității elevilor

|__|__|
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Nr.
crt.

Criteriu de evaluare

Punctajul
acordat (1
... 10)

III. Fundamentarea curriculumului pe inovaţii şi realizări tehnologice moderne
12.

Orientarea curriculumului spre formarea unei viziuni ştiinţifice asupra domeniului

|__|__|

13.

Reflectarea în curriculum a realizărilor tehnologice de ultimă oră în domeniu

|__|__|

14.

Orientarea curriculumului spre folosirea metodelor și proceselor tehnologice cele mai eficiente

|__|__|

15.

Orientarea curriculumului spre utilizarea la maximum a mijloacele de producție în scopul creșterii
productivității muncii și a reducerii prețului de cost

|__|__|

IV. Respectarea logicii ştiinţifice şi a didacticii învățământului profesional tehnic postsecundar /
postsecundar nonterţiar
16.

Relevanţa materiilor de studiu incluse în curriculum

|__|__|

17.

Veridicitatea ştiinţifică a materiilor incluse în curriculum

|__|__|

18.

Eşalonarea conţinuturilor instruirii conform logicii ştiinţifice

|__|__|

19.

Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor profesionale

|__|__|

20.

Corelarea materiilor incluse în curriculumul supus evaluării cu materiile din curricula celorlalte
unităţi de curs

|__|__|

21.

Oferirea de sugestii pentru realizarea de activități de tip inter-, pluri- sau trans-disciplinar

|__|__|

22.

Flexibilitatea curriculumului, posibilitatea de a adapta în mod creativ demersurile didactice la
specificul fiecărei grupe de elevi

|__|__|

23.

Măsură în care activitățile de învățare sugerate în curriculumul sunt utile pentru proiectarea
demersului didactic și realizarea de contexte reale de învățare, care să conducă la formarea
competențelor preconizate

|__|__|

24.

Măsură în care curriculumul unităţii de curs include prevederi ce sunt utile pentru dezvoltarea de
valorilor și atitudinilor caracteristice profilului ocupaţional

|__|__|

25.

Indicarea explicită în curriculum a resurselor necesare pentru desfăşurarea eficientă a procesului
de predare-învăţare-evaluare

|__|__|

26.

Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum a celora ce
stimulează spiritul de inițiativă și creativitate a elevilor

|__|__|

27.

Gradul de centrare pe elev, de promovare a unui rol activ al acestuia (curriculumul conține
activități colaborative, de valorizare a aptitudinilor individuale etc.)

|__|__|

28.

Măsura în care activităţile de predare-învăţare-evaluare incluse în curriculum încurajează
gândirea critică, capacitatea de a identifica și rezolva probleme în contexte noi pentru elev

|__|__|

29.

Claritatea, laconismul şi coerenţa textuală a curriculumului unităţii de curs

|__|__|

Evaluarea în baza criteriilor enumerate mai sus poate fi făcută atât de autorii documentului (autoevaluare),
cât şi de specialişti (recenzenţii) din cadrul instituţiei în care a fost elaborat curriculumul (evaluare internă).
Curriculumul unităţii de curs va fi recomandat pentru includerea în componenţa Curriculumului specialităţii
dacă în cadrul evaluării interne, pentru fiecare din criteriile de evaluare, vor fi acordate nu mai puţin de 8
puncte.
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Acte normativ-juridice
1.

Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014.

2.

Strategia de dezvoltare a învățământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 (Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 97 din 14.02.2013).

3.

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 2020” (Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014).

4.

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru
învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 853 din 14.12.2015).

5.

Metodologia cu privire la elaborarea calificărilor profesionale pentru învățământul profesional
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 990 din
17.09.2014).

6.

Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic (Ordinul Ministerului
Educaţiei nr. 1128 din 26.11.2015).

7.

Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în
baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1205 din
16.12.2015).

8.

Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (Ordinul Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 22 din 03.03.2014).
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Anexe

Anexa 1. Structura-tip a Curriculumului specialităţii
Pagina de titlu

Denumirea ministerului de resort
Denumirea instituţiei care a coordonat elaborarea documentului

"Aprob"
Conducătorul Ministerului Educaţiei, numele,
prenumele, postul, semnătura
"___"____________201_

Curriculumul specialităţii
Denumirea şi codul specialităţii conform Nomenclatorului

Calificarea
Denumirea şi codul calificării conform Registrului calificărilor

Anul aprobării
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Pagina 2

Elaborat:
Instituţia care a coordonat elaborarea documentului, numele, prenumele, postul, semnătura,
data
Instituţia care a participat la elaborarea documentului, numele, prenumele, postul, semnătura,
data
Instituţia care a participat la elaborarea documentului, numele, prenumele, postul, semnătura,
data

Coordonat:
Comitetul sectorial cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul,
semnătura, data.
Instituţia cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Recenzenţi:
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Adresa Curriculumului în Internet:
Se va indica Localizatorul Uniform de Resurse (URL-ul).
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Inventarul
documentelor din componenţa Curriculumului specialităţii

1. Planul de învăţământ
2. Curricula pe unităţi de curs:
Codul conform Planului
de învăţământ

Denumirea Curriculumului unităţii de curs

...

...

...

...

Notă: Curricula vor fi enumerate în ordinea apariţiei disciplinelor/modulelor respective în Planul de
învăţământ.

3. Ghiduri metodologice de aplicare a curricula (după caz):
Nr.
crt.

Denumirea Ghidului

...

...

...

...

Responsabilul din instituţia care a coordonat elaborarea
documentului
Numele, prenumele, postul, semnătura, data

Documentele enumerate în inventar vor fi prezenta în formă de documente distincte.
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Anexa 2. Structura-tip a curriculumului disciplinar
Pagina de titlu
Denumirea ministerului de resort
Denumirea instituţiei de învăţământ

"Aprob"
Conducătorul instituţiei de învăţământ, numele,
prenumele, postul, semnătura
"___"____________201_

Curriculum la disciplina
Codul şi denumirea disciplinei conform Planului de învăţământ

Specialitatea
Denumirea şi codul specialităţii conform Nomenclatorului

Calificarea
Denumirea şi codul calificării conform Registrului calificărilor

Anul aprobării
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Pagina 2

Aprobat:
La şedinţa Consiliului ..... din "___"________201_, numele, prenumele, postul, semnătura.
La şedinţa Catedrei ..... din "___"________201_, numele, prenumele, postul, semnătura.

Coordonat cu:
Comitetul sectorial cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul,
semnătura, data.
Instituţia cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Autori:
Numele, prenumele, gradul didactic
Numele, prenumele, gradul didactic

Recenzenţi:
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.
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I. Preliminarii
Se va prezenta o caracteristică generală a disciplinei şi scopul studierii acesteia. Vor fi formulate cerinţele
prealabile faţă de cunoştinţele şi abilităţile pe care trebuie să le stăpânească elevul înainte de a începe
studierea disciplinei.

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională
Vor fi prezentate argumente în favoarea studierii disciplinei în cauză: rolului ei în formarea competenţelor
profesionale, impactul pe care îl va avea însuşirea disciplinei în crearea precondiţiilor de studiere a
viitoarelor unităţi de curs şi/sau module prevăzute de planul de învăţământ, în dezvoltarea unei cariere
profesionale de succes.

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei
Competenţele profesionale specifice disciplinei vor fi expuse în formă de listă. Aceste competenţe trebuie
să derive atât din specificul domeniului de formare profesională, cât şi din atribuţiile şi sarcinile descrise în
calificarea ce va fi acordată viitorului absolvent al programului de instruire profesională postsecundară şi
postsecundară nonterţiară. Competenţe cognitive vor avea un caracter predominant, iar cunoştinţele
teoretice propuse pentru a fi asimilate de către elev trebuie să fie aplicabile la studierea ulterioară a
unităţilor de curs de specialitate şi, după caz, la realizarea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu.
Formularea competenţelor se va face în baza tabelelor "Descrierea finalităţilor de studiu şi a
competenţelor" şi "Corelaţia între finalităţile de studiu, competenţe şi curriculum" din descrierea calificării.
Consultaţi în acest scop Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 990 din 17.09.2014, Anexele 6 şi 7.

IV. Administrarea disciplinei

...

...

Lucrul
individual

Numărul de credite

...

Denumirea
disciplinei

Modalitatea de
evaluare

Codul
disciplinei

Semestrul

Modul de administrare a disciplinei va fi redat în formă de tabel.

...

...

...

Numărul de ore
Contact direct
Total

Prelegeri

Practică/
Seminar

...

...

...

V. Unităţile de învăţare
O unitate de învăţare va conţine în mod explicit rezultatele aşteptate ale învăţării, formulate în termeni de
unităţi de competenţă, necesare pentru atingerea rezultatului în cauză. În cadrul unității de competență vor
fi descrise, distinct, unitățile de conținut și abilitățile corespunzătoare. (a se vedea Anexa 5).
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Unităţi de competenţă*

Unităţi de conţinut

Abilități

Denumirea unităţii de învăţare 1
Unitatea de competenţă 1.1

A1

Unitatea de competenţă 1.2

Unitatea de conţinut 1.1.1
Unitatea de conţinut 1.1.2
………..

Unitatea de competenţă 1.3
...

Unitatea de conţinut 1.2.1
Unitatea de conţinut 1.2.2

A2

…………..
Unitatea de conţinut 1.3.1
Unitatea de conţinut 1.3.2
...

A3
A4
……..

Denumirea unităţii de învăţare 2
Unitatea de competenţă 2.1
Unitatea de competenţă 2.2
Unitatea de competenţă 2.3
...

Unitatea de conţinut 2.1
Unitatea de conţinut 2.2
Unitatea de conţinut 2.3
...
Denumirea unităţii de învăţare 3

...
*

...
Unităţile de competenţă vor fi descrise în formă de enunţuri ce specifică în termeni comportamentali, măsurabili,
concreţi şi detectabili cunoştinţele, abilităţile şi/sau atitudinile necesare pentru formarea şi dezvoltarea
competenţelor cognitive şi funcţional-acţionare statuate în descrierea calificării. Unităţile de competenţă vor fi
descrise ca fiind cognitive (cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific; explicare şi interpretare) şi
funcţional-acționare (aplicare, transfer şi rezolvare de probleme; reflecţie critică şi constructivă; conduită creativinovativă).

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare
Lista unităţilor de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor va fi redată în formă de tabel.
Numărul de ore
Nr.
crt.

Unități de învățare

Contact direct
Total

Prelegeri

Practică/
Seminar

Lucrul
Individual

1.

...

...

...

...

...

2.

...

...

...

...

...

3.

...

...

...

...

...

Total

...

...

...

...

VII. Studiu individual ghidat de profesor
Descrierea studiului individual ghidat de profesor va include materiile propuse pentru studiul individual,
produsele ce trebuie elaborate de către elevi, modalităţile de evaluare şi termenii de realizare, grupate de
unităţi de învăţare. Descrierea studiului individual va fi redată în formă de tabel.

Materii pentru studiul individual

Produse de elaborat
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Modalităţi de
evaluare

Termeni de
realizare

Materii pentru studiul individual

Produse de elaborat

Modalităţi de
evaluare

Termeni de
realizare

Denumirea unităţii de învăţare 1
Materia 1.1
Materia 1.2
Materia 1.3
...

Produsul 1.1
Produsul 1.2
Produsul 1.3
...
Denumirea unităţii de învăţare 2

Materia 2.1
Materia 2.2
Materia 2.3
...

Produsul 2.1
Produsul 2.2
Produsul 3.3
...
Denumirea unităţii de învăţare 3

...

...

Produsele ce pot fi propuse elevilor pentru a fi elaborate în procesul de studiu individual sunt: referate,
prezentări, studii de caz, proiecte individuale, proiecte în grup, portofolii, modele, machete etc.
Modalităţile de evaluare includ: comunicări, derularea de prezentări, demonstrarea de modele şi machete,
prezentarea portofoliilor ş.a.
VIII. Lucrările practice recomandate
Se va indica lista lucrărilor practice recomandate. Acestea pot fi efectuate în formă de lecţii de laborator,
lecţii practice, activităţi în ateliere, studiu individual.
IX. Sugestii metodologice
Vor fi indicate particularităţile metodologiilor utilizate în procesele de predare-învăţare-evaluare a
disciplinei în cauză.
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale
Vor fi indicate principalele produse ce vor fi propuse elevilor pentru elaborare şi criteriile de evaluare a
acestora.
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu
Vor fi indicate cerinţele faţă de sălile de curs, de lecţii practice, laboratoare, ateliere etc., după caz. Se vor
indica în mod explicit cerinţele cantitative şi calitative faţă de materialele, echipamentele şi utilajele-suport
necesare pentru realizarea procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale.
XII. Resursele didactice recomandate elevilor
Vor fi indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de învăţământ,
ce pot fi procurate sau accesate de către elevi.
Nr.
crt.

Denumirea resursei

Locul în care poate fi
consultată/ accesată/
procurată resursa

Numărul de exemplare
disponibile

1.

...

...

...

2.

...

...

...

3.

...

...

...
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Anexa 3. Exemplu de descriere a unităţilor de învăţare în curriculumul disciplinar
Descrierea a fost elaborată în baza Curriculumului disciplinar "Contabilitate în comerţ", autori Prigalo Elena,
Goreanu Sorina şi Ciornîi Mihaela, cadre didactice la Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău.
Unităţi de competenţă

Unităţi de conţinut

1. Activitatea comercială în cadrul general al relațiilor de piață
 Argumentarea necesităţii comerţului pentru în
dezvoltarea economico-socială.
 Explicarea rolului comerțului în dezvoltarea economicosocială.
 Definirea noțiunii de comerț.
 Descrierea proceselor economice din unitățile de
comerț (aprovizionare, stocare, realizare).
 Compararea proceselor economice din unitățile de
comerț (aprovizionare, stocare, realizare).
 Precizarea obiectivele contabilității în comerț.
 Identificarea principiilor de bază ale organizării
evidenței operațiunilor economice.
 Explicarea regulile de evaluare a stocurilor.
 Descrierea tipurilor și algoritmilor de formare a
prețurilor la mărfuri în unitățile de comerț.
 Identificarea legăturilor dintre procesele economice.
 Generalizarea principiilor ce stau la baza evaluării
contabile.

1. Definirea, necesitatea și rolul comerțului în dezvoltarea
economico-socială.
2. Procesele economice.
3. Obiectivele contabilității în comerț.
4. Principiile de organizare a evidenței operațiilor
economice.
5. Aspecte privind formarea diferitor tipuri de prețuri la
mărfuri în unitățile de comerț.

2. Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri
 Precizarea principalele căi de aprovizionare cu mărfuri
în entitățile de comerț.
 Analiza particularităților evidenței operațiilor la
aprovizionarea cu mărfuri în unitățile de comerț cu
ridicata și cu amănuntul.
 Caracterizarea modului de stabilire a divergențelor la
recepția mărfurilor.
 Examinarea documentelor necesare pentru evidența
aprovizionării cu mărfuri.
 Distingerea modalităților de achitare cu furnizorii
pentru mărfurile livrate.
 Repartizarea cheltuielilor de transfer – aprovizionare în
valoarea mărfurilor.
 Contabilizarea divergențele apărute la recepția
mărfurilor.
 Elucidarea proceselor de organizare a contabilității
analitice a mărfurilor.

1. Contabilitatea operațiilor la aprovizionarea cu mărfuri
în unitățile de comerț cu ridicata și cu amănuntul.
2. Contabilitatea divergențelor apărute la recepția
mărfurilor.
3. Contabilizarea achitării cu furnizorii privind mărfurile
livrate.
4. Modul de organizare a contabilității analitice a
mărfurilor în baza documentelor privind aprovizionarea
cu ele.

3. Contabilitatea vânzării cu ridicata a mărfurilor
1. Contabilitatea vânzării mărfurilor conform contractului
 Descrierea regulilor principale de întocmire a
de livrare.
contractului de livrare a mărfurilor.
 Ilustrarea modului de contabilizare a vânzării mărfurilor 2. Contabilitatea vânzării mărfurilor în baza plăților
preliminare.
conform contractului de livrare și în baza plăților
preliminare.
3. Operațiile aferente vânzării mărfurilor în registrele
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Unităţi de competenţă

Unităţi de conţinut

 Reflectarea operațiilor aferente vânzării mărfurilor în
registrele contabile corespunzătoare.

contabile.

4. Contabilitatea vânzării cu amănuntul a mărfurilor
 Identificarea categoriilor de operații generate de
vânzarea cu amănuntul a mărfurilor.
 Distingerea formele de vânzare a mărfurilor practicate
de întreprinderile comerciale cu amănuntul cu plată
integrală în numerar.
 Soluționarea problemelor ce apar în procesul de
contabilizare a vânzării mărfurilor cu mica ridicată cu
plată în virament, în rate și în consignație.

1. Operațiile aferente vânzării cu amănuntul a mărfurilor.
2. Forme de vânzare a mărfurilor practicate de
întreprinderile comerciale cu amănuntul cu plată
integrală în numerar.
3. Vânzarea mărfurilor cu ridicată cu plată în virament, în
rate și în consignație.

5. Contabilitatea costului mărfurilor vândute
 Identificarea particularităţilor de utilizare a metodelor
de evaluare a mărfurilor vândute.
 Reflectarea în evidenţa contabilă a costului mărfurilor
vândute.

1. Metode de evaluare a mărfurilor vândute (metoda
vânzărilor cu amănuntul, metoda identificării specifice,
metoda costului mediu ponderat, metodele FIFO și
LIFO).
2. Înregistrarea în contabilitate a costului mărfurilor
vândute.

6. Particularitățile contabilității mărfurilor și produselor în alimentația publică
 Prezentarea structurii și formelor de prețuri în
alimentația publică.
 Diferențierea tipurilor specifice de întreprinderi de
alimentație publică.
 Elucidarea particularităților contabilității materiei
prime, mărfurilor și produselor în unitățile și
subdiviziunile entităților de alimentație publică.
 Întocmirea dărilor de seamă privind evidența
produselor finite în alimentația publică.

1. Structura și formele de prețuri în alimentația publică.
2. Tipurile specifice de întreprinderi de alimentație
publică.
3. Particularitățile contabilității materiei prime, mărfurilor
și produselor în unitățile de alimentație publică: la
depozit (magazie), în secția de producere, în bufete,
culinarii și cofetării.
4. Dările de seamă ale gestionarilor.

7. Contabilitatea operațiilor cu ambalajele în entitățile de comerț
 Clasificarea ambalajelor în unitățile de comerț.
 Descrierea modul de evaluare a ambalajelor.
 Contabilizarea proceselor de intrare și ieșire a
ambalajelor.
 Reflectarea cheltuielilor, pierderilor și veniturilor din
operațiile cu ambalajele în registrele contabile.

1. Noțiunea și criteriile de clasificare a ambalajelor în
unitățile de comerț.
2. Modul de evaluare a ambalajelor.
3. Contabilizarea intrării și ieșirii ambalajelor.
4. Componența cheltuielilor, pierderilor și veniturilor din
operațiile cu ambalajele.
5.Modul de înregistrare a ambalajelor în evidența
contabilă a entității.

8. Contabilitatea reducerilor comerciale la achiziția și vânzarea mărfurilor
 Diferenţierea formele reducerilor practicate în
activitatea comercială.
 Descrierea structurii reducerilor practicate în
activitatea comercială.
 Prezentarea modului de contabilizare a reducerilor
comerciale în operațiile cu mărfuri.
 Ţinerea evidenţei reducerilor financiare în relațiile
comerciale.

1. Noțiunea de reducere și formele de reduceri practicate
în activitatea comercială: reduceri comerciale și
financiare.
2. Clasificarea și caracteristica reducerilor comerciale:
rabatul, remiza și risturnul.
3. Contabilizarea reducerilor comerciale în operațiile cu
mărfuri.
4. Evidența reducerilor financiare în relațiile comerciale.
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Unităţi de competenţă

Unităţi de conţinut

9. Inventarierea mărfurilor și contabilitatea diferențelor de inventar
 Explicarea noțiunii de inventariere.
 Delimitarea sarcinilor de bază ale inventarierii
mărfurilor.
 Explicarea modul de efectuare a inventarierii
mărfurilor.
 Prezentarea modul de contabilizare a diferențelor
constatate la inventarierea mărfurilor.

1. Noțiunea de inventariere. Sarcinile de bază ale
inventarierii mărfurilor.
2. Inventarierea mărfurilor.
4. Contabilizare a diferențelor constatate în procesul de
inventariere a mărfurilor.

10. Contabilitatea cheltuielilor și altor venituri aferente operațiilor cu mărfurile
1. Structura cheltuielilor și veniturilor aferente operațiilor
 Prezentarea structurii cheltuielilor și veniturilor
cu mărfuri.
aferente operațiilor cu mărfuri.
2. Noțiunile de speze, deficiențe și scăzăminte.
 Definirea noțiunile de speze, deficiențe și scăzăminte.
3. Contabilizarea cheltuielilor atribuite spezelor,
 Descrierea modului de contabilizare a cheltuielilor
deficiențelor și scăzămintelor, a altor venituri aferente
atribuite spezelor, deficiențelor și scăzămintelor, a altor
operațiilor cu mărfurile.
venituri aferente operațiilor cu mărfuri.
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Anexa 4. Structura-tip a curriculumului modular
Pagina de titlu
Denumirea ministerului de resort
Denumirea instituţiei de învăţământ

"Aprob"
Conducătorul instituţiei de învăţământ,
numele, prenumele, postul, semnătura
"___"____________201_

Curriculumul modular
Denumirea modulului conform Planului de învăţământ

Specialitatea
Denumirea şi codul specialităţii conform Nomenclatorului

Calificarea
Denumirea şi codul calificării conform Registrului calificărilor

Anul aprobării
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Pagina 2

Aprobat:
La şedinţa Consiliului ..... din "___"________201_, numele, prenumele, postul, semnătura.
La şedinţa Catedrei ..... din "___"________201_, numele, prenumele, postul, semnătura.

Coordonat cu:
Comitetul sectorial cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul,
semnătura, data.
Instituţia cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Autori:
Numele, prenumele, gradul didactic
Numele, prenumele, gradul didactic

Recenzenţi
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.
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I. Preliminarii
Se va prezenta o caracteristică generală a modulului şi scopul studierii acestuia. Vor fi formulate cerinţele
prealabile faţă de cunoştinţele şi abilităţile pe care trebuie să le stăpânească elevul înainte de a începe
studierea modulului. Vor fi indicate disciplinile/modulele ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la
demararea procesului de instruire la modulul în cauză.
II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională
Vor fi prezentate argumente în favoarea studierii modulului în cauză: rolului lui în formarea competenţelor
profesionale, impactul pe care îl va avea însuşirea modulului în crearea precondiţiilor de studiere a
viitoarelor unităţi de curs şi/sau module prevăzute de planul de învăţământ, în dezvoltarea unei cariere
profesionale de succes.
III. Competenţele profesionale specifice modulului
Competenţele profesionale specifice modului vor fi expuse în formă de listă. Aceste competenţe trebuie să
derive în mod direct din atribuţiile şi sarcinile descrise în calificarea ce va fi acordată viitorului absolvent al
programului de instruire profesională postsecundară şi postsecundară nonterţiară. Competenţe funcţionalacţionare vor avea un caracter predominant, iar cunoştinţele teoretice propuse pentru a fi asimilate de
către elev trebuie să fie aplicabile într-un mod direct la realizarea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu.
Formularea competenţelor se va face în baza tabelelor "Descrierea finalităţilor de studiu şi a
competenţelor" şi "Corelaţia între finalităţile de studiu, competenţe şi curriculum" din descrierea calificării.
Consultaţi în acest scop Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 990 din 17.09.2014, Anexele 6 şi 7.
IV. Administrarea modulului

...

...

Lucrul
individual

Numărul de credite

...

Denumirea
modulului

Modalitatea de
evaluare

Codul
modulului

Semestrul

Modul de administrare a modulului va fi redat în formă de tabel.

...

...

...

Numărul de ore
Contact direct
Total

Prelegeri

Practică/
Seminar

...

...

...

V. Unităţile de învăţare
Descrierea procesului de învăţare va include rezultatele aşteptate ale învățării, expuse în formă de unităţi
de competenţe, unităţi de conţinut/cunoştinţe şi abilităţi, grupate pe unităţi de învăţare. Descrierea
procesului de învăţare va fi redată în formă de tabel.

Unităţi de competenţă*

Unităţi de conţinut**

Abilităţi***

Denumirea unităţii de învăţare 1
Unitatea de competenţă 1.

Unitatea de conţinut 1.1
Unitatea de conţinut 1.2
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Abilitatea 1.1
Abilitatea 1.2

Unităţi de competenţă*

Unităţi de conţinut**

Abilităţi***

Unitatea de conţinut 1.3
...

Abilitatea 1.3
...

Denumirea unităţii de învăţare 2
Unitatea de competenţă 2.

Unitatea de conţinut 2.1
Unitatea de conţinut 2.2
Unitatea de conţinut 2.3
...

Abilitatea 1.1
Abilitatea 1.2
Abilitatea 1.3
...

Denumirea unităţii de învăţare 3
...

...

...

*

Unităţile de competenţă vor fi formulate în termeni ce detaliază atribuțiile și obligaţiunile statuate în profilului
ocupațional al calificării. Fiecărei unităţi de competenţă îi va corespunde o unitate de învăţare.

**

Unităţile de conţinut vor fi formulate în termeni de noţiuni, principii, fapte, teorii şi practici. În descriere vor fi
incluse doar cunoştinţele ce sunt utilizate în mod direct în exercitarea atribuţiilor şi obligaţiunilor statuate în
profilul ocupaţional al calificării.

*** Abilitățile vor fi descrise ca fiind funcţional-acţionare (prelucrarea informaţiilor, planificarea şi coordonarea
activităților, elaborarea de documente) sau practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode,
materiale, unelte instrumente, aparate). Abilităţile vor fi formulate în termeni ce corespund sarcinilor de lucru
statuate în profilul ocupaţional al calificării.

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare
Lista unităţilor de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor va fi redată în formă de tabel.

Nr.
crt.

Numărul de ore

Unități de învățare

Contact direct
Total

Prelegeri

Practică/
Seminar

Lucrul
individual

1.

...

...

...

...

...

2.

...

...

...

...

...

3.

...

...

...

...

...

Total

...

...

...

...

VII. Studiu individual ghidat de profesor
Descrierea studiului individual ghidat de profesor va include materiile propuse pentru studiul individual,
produsele ce trebuie elaborate de către elevi, modalităţile de evaluare şi termenii de realizare, grupate de
unităţi de învăţare. Descrierea studiului individual va fi redată în formă de tabel.

Materii pentru studiul individual

Produse de elaborat
Denumirea unităţii de învăţare 1

Materia 1.1
Materia 1.2
Materia 1.3
...

Produsul 1.1
Produsul 1.2
Produsul 1.3
...

61 / 72

Modalităţi de
evaluare

Termeni de
realizare

Materii pentru studiul individual

Produse de elaborat

Modalităţi de
evaluare

Termeni de
realizare

Denumirea unităţii de învăţare 2
Materia 2.1
Materia 2.2
Materia 2.3
...

Produsul 2.1
Produsul 2.2
Produsul 3.3
...
Denumirea unităţii de învăţare 3

...

...

Produsele ce pot fi propuse elevilor pentru a fi elaborate în procesul de studiu individual sunt: referate,
prezentări, studii de caz, proiecte individuale, proiecte în grup, portofolii, modele, machete etc.
Modalităţile de evaluare includ: comunicări, derularea de prezentări, demonstrarea de modele şi machete,
prezentarea portofoliilor ş.a.
VIII. Lucrările practice recomandate
Se va indica lista lucrărilor practice recomandate. Acestea pot fi efectuate în formă de lecţii de laborator,
lecţii practice, activităţi în ateliere, studiu individual.
IX. Sugestii metodologice
Vor fi indicate particularităţile metodologiilor utilizate în procesele de predare-învăţare-evaluare a
modulului în cauză.
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale
Vor fi indicate principalele produse ce vor fi propuse elevilor pentru elaborare şi criteriile de evaluare a
acestora.
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii
Vor fi indicate cerinţele faţă de sălile de curs, de lecţii practice, laboratoare, ateliere etc., după caz. Se vor
indica în mod explicit cerinţele cantitative şi calitative faţă de materialele, echipamentele şi utilajele-suport
necesare pentru realizarea procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale.
XII. Resursele didactice recomandate elevilor
Vor fi indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de învăţământ,
ce pot fi procurate sau accesate de către elevi.
Locul în care poate fi
consultată/ accesată/
procurată resursa

Numărul de exemplare
disponibile

...

...

...

2.

...

...

...

3.

...

...

...

Nr.
crt.

Denumirea resursei

1.
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Anexa 5. Exemplu de descriere a unităţilor de învăţare în curriculumul modular
Descrierea a fost preluată din Curriculumul modular "Asamblarea calculatoarelor personale", publicat în
"Curriculum modular pentru învățământul profesional-tehnic postsecundar. Module de orientare spre
specialitate", Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2015.
Unităţi de competenţă
(UC)

Unităţi de conţinut

Abilităţi (A)

1. Locul de muncă al asamblorului de calculatoare personale
UC1. Pregătirea locului de
muncă al
asamblorului de
calculatoare
personale.

1. Regulile de protecţie a muncii în
activităţile de asamblare a
calculatoarelor personale.
2. Regulile de protecţie a
echipamentelor electronice şi
electrotehnice din componenţa
calculatoarelor personale.
3. Deşeuri în procesele tehnologice
de asamblare a calculatoarelor
personale.
4. Seturile de unelte pentru
asamblarea calculatoarelor
personale.

A1. Respectarea regulilor de protecţie a muncii
în activităţile de asamblare a calculatoarelor
personale.
A2. Respectarea regulilor de protecţie a
echipamentelor din componenţa
calculatoarelor personale.
A3. Stocarea regulamentară a deşeurilor din
procesele tehnologice de asamblare a
calculatoarelor personale.
A4. Verificarea completitudinii setului de unelte
şi a setului de consumabile pentru asamblare
calculatoarelor personale.
A5. Monitorizarea respectării de către
muncitorii-asamblori din subordine a ordinii
la locurile de muncă.
A6. Monitorizarea respectării de către
muncitorii-asamblori din subordine a
regulilor de protecţie a muncii şi de stocare a
deşeurilor.

2. Instalarea şi dezinstalarea componentelor unităţilor centrale
UC2. Asamblarea şi
1. Schema funcţională a
dezasamblarea
calculatorului personal.
unităţilor centrale ale 2. Schema de structură a
calculatoarelor
calculatorului personal.
personale
3. Clasificarea calculatoarelor
personale: de birou, portabile, de
tip tabletă.
4. Destinaţia şi caracteristicile de
bază ale dispozitivelor din
componenţa unităţilor centrale
ale calculatorului personal:
- carcasa;
- sursa de alimentare;
- sistemul de răcire;
- placa de bază;
- procesorul;
- memoriile ROM şi RAM;
- dispozitive de extensie (video,
sunet, reţea, conexiuni fără
fir, porturi);
- dispozitive de conexiune
(cabluri de date, cabluri de
putere, conectori, fante).

A7. Verificarea completitudinii setului de
componente de instalat.
A8. Deconservarea componente de instalat.
A9. Instalarea şi dezinstalarea sursei de
alimentare.
A10. Instalarea şi dezinstalarea procesorului.
A11. Instalarea şi dezinstalarea unităţii de răcire a
procesorului.
A12. Instalarea şi dezinstalarea memoriilor.
A13. Instalarea şi dezinstalarea plăcii de bază în
carcasă.
A14. Instalarea şi dezinstalarea plăcilor de
extensie (video, sunet, reţea).
A15. Instalarea şi dezinstalarea unităţilor
adiţionale de răcire.
A16. Montarea, demontarea, conectarea şi
deconectarea cablurilor.
A17. Configurarea setărilor plăcii de bază conform
specificului componentelor instalate.
A18. Conservarea şi depozitarea componentelor
unităţilor centrale ale calculatoarelor
personale.
A19. Organizarea şi monitorizarea lucrărilor de

Unităţi de competenţă
(UC)

Unităţi de conţinut

Abilităţi (A)

5. Staţii de extindere (andocare) ale
asamblare şi dezasamblare a unităţilor
calculatoarelor portabile.
centrale.
6. Proceduri-tip de asamblare şi
A20. Furnizarea de asistenţă în elaborarea fişelor
dezasamblare a unităţilor
tehnologice de asamblare şi dezasamblare a
centrale.
unităţilor centrale.
7. Fişele tehnologice de asamblare şi
dezasamblare a unităţilor centrale
ale calculatoarelor personale.
3. Instalarea şi dezinstalarea unităţilor periferice
UC3. Instalarea şi
dezinstalarea
echipamentelor
periferice ale
calculatoarelor
personale

1. Unităţi externe de stocare a
datelor pe:
- discuri magnetice;
- discuri optice;
- cartele magnetice;
- cartele de memorie solidă;
- cartele inteligente.
2. Dispozitive de introducere a
datelor:
- şoricelul;
- tastatura;
- suprafaţa tactilă;
- ecranul tactil;
- cititorul de amprente;
- scanerul;
- microfonul;
- camera digitală de luat vederi;
- camera digitala video.
3. Dispozitive de extragere a datelor:
- monitorul;
- imprimanta;
- difuzorul;
- ecranul tactil;
- proiectorul multimedia;
- desenatorul de grafice.
4. Conectori şi cabluri destinate
conectării echipamentelor
periferice.
5. Proceduri-tip de conectare a
echipamentelor periferice.
6. Programul de configurare iniţială a
calculatorului.
7. Sistemul de bază de intrare-ieşire
(BIOS).
8. Proceduri-tip de deconectare a
echipamentelor periferice.
9. Fişele tehnologice de instalare şi
dezinstalare a echipamentelor
periferice ale calculatoarelor
personale.
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A21. Verificarea completitudinii setului de
echipamente periferice de instalat.
A22. Verificarea compatibilităţii fiecărui dispozitiv
periferic cu unitatea centrală a calculatorului
personal.
A23. De-conservarea echipamentelor periferice
de instalat.
A24. Conectarea fiecărui tip de dispozitiv periferic
la unitatea centrală.
A25. Configurarea setărilor plăcii de bază conform
specificului dispozitivele periferice instalate.
A26. Deconectarea fiecărui tip de dispozitiv
periferic la unitatea centrală.
A27. Conservarea şi depozitarea echipamentelor
periferice.
A28. Organizarea şi monitorizarea lucrărilor de
instalare şi dezinstalare a echipamentelor
periferice.
A29. Furnizarea de asistenţă în elaborarea fişelor
tehnologice de instalare şi dezinstalare a
echipamentelor periferice.

Unităţi de competenţă
(UC)

Unităţi de conţinut

Abilităţi (A)

4. Controlul calităţii calculatoarelor nou asamblate
UC4. Controlul calităţii
calculatoarelor nou
asamblate

1. Metodele de control a calităţii.
2. Efectuarea controlului vizual.
3. Teste de verificare a calităţii.
4. Rularea testelor de verificare a
calităţii calculatoarelor personale.
5. Proceduri-tip de verificare a
calităţii calculatoarelor personale.
6. Fişele tehnologice de verificare a
calităţii calculatoarelor personale.
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A30. Verificarea corespunderii componentelor
calculatoarelor personale specificaţiilor
prestabilite.
A31. Verificarea corespunderii conexiunilor prin
cabluri specificaţiilor prestabilite.
A32. Verificarea corespunderii setărilor BIOS ale
componentelor calculatoarelor personale
specificaţiilor prestabilite.
A33. Rularea testelor de verificare a calităţii
calculatoarelor personale.
A34. Documentarea rezultatelor verificării calităţii
calculatoarelor personale.
A35. Organizarea şi monitorizarea lucrărilor de
verificare a calităţii calculatoarelor
personale.
A36. Furnizarea de asistenţă în elaborarea fişelor
tehnologice de verificare a calităţii
calculatoarelor personale.

Anexa 6. Structura-tip a curriculumului stagiului de practică
Pagina de titlu
Denumirea ministerului de resort
Denumirea instituţiei de învăţământ

"Aprob"
Conducătorul instituţiei de învăţământ, numele,
prenumele, postul, semnătura
"___"____________201_

Curriculumul stagiului de practică
Codul şi denumirea stagiului de practică conform Planului de învăţământ

Specialitatea
Denumirea şi codul specialităţii conform Nomenclatorului

Calificarea
Denumirea şi codul calificării conform Registrului calificărilor

Anul aprobării

Pagina 2

Aprobat:
La şedinţa Consiliului ..... din "___"________201_, numele, prenumele, postul, semnătura.
La şedinţa Catedrei ..... din "___"________201_, numele, prenumele, postul, semnătura.

Coordonat cu:
Comitetul sectorial cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul,
semnătura, data.
Instituţia cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Autori:
Numele, prenumele, gradul didactic
Numele, prenumele, gradul didactic

Recenzenţi:
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.
Numele, prenumele, postul, semnătura, data.
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I. Preliminarii
Se va prezenta o caracteristică generală a stagiului de practică şi scopul efectuării acesteia. Vor fi formulate
cerinţele prealabile faţă de cunoştinţele şi abilităţile pe care trebuie să le stăpânească elevul înainte de a
începe stagiul de practică.
II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională
Vor fi prezentate argumente în favoarea efectuării stagiului de practică în cauză: rolului lui în formarea
competenţelor profesionale, impactul pe care îl va avea efectuarea stagiului de practică în crearea
precondiţiilor de studiere a viitoarelor unităţi de curs şi/sau module prevăzute de planul de învăţământ, în
dezvoltarea unei cariere profesionale de succes.
III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică
Competenţele profesionale specifice stagiului de practică vor fi expuse în formă de listă. Aceste
competenţe trebuie să derive atât din specificul atribuţiilor şi sarcinilor descrise în calificarea ce va fi
acordată viitorului absolvent al programului de instruire profesională postsecundară şi postsecundară
nonterţiară, cât şi din tipul stagiului de practică (de iniţiere, de specialitate, de instruire, de anticipare a
probele de absolvire etc.). O atenţie deosebită se va acorda corelării formulărilor de competenţe ce se
preconizează de a fi formate şi/sau dezvoltate pe durata stagiului de practică cu cele din curricula unităţilor
de curs studiate deja de către elev, accentul punându-se pe consolidarea aspectelor funcţional-acţionare
ale acestora.
IV. Administrarea stagiului de practică

Codul stagiului
de practică

Denumirea stagiului de practică

Semestrul

Numărul de
săptămâni

Numărul de ore

Perioada

Modalitatea de
evaluare

Numărul de
credite

Modul de administrare a stagiului de practică va fi redat în formă de tabel.

...

...

...

...

...

...

...

...

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică

Activităţi/Sarcini de lucru*

Produse de elaborat**

UC1. Activitatea / Sarcina 1

Produsul 1.1
Produsul 1.2
Produsul 1.3
...

UC2. Activitatea / Sarcina 2

Produsul 2.1
Produsul 2.2
Produsul 3.3
...

UC3. ...

...
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Modalităţi de
evaluare***

Durata de
realizare

*

Activităţile şi sarcinile de lucru ce vor fi propuse elevilor vor fi corelate cu scopul practicii şi vor fi racordate la
specificul instituţiilor/organizaţiilor în care se va desfăşura stagiul de practică.

**

Produsele recomandate de elaborat: referate, prezentări, studii de caz, proiecte individuale, proiecte în grup,
modele, machete, documente tehnologice, programe de calculator, produse finite etc.

*** Modalităţile recomandate de evaluare: comunicări, derularea de prezentări, demonstrarea de modele şi
machete, prezentarea portofoliilor, jurnalelor de laborator, agendelor de practică, avizelor conducătorilor de
practică din partea instituţiilor/organizaţiilor ş.a.

VI. Sugestii metodologice
Vor fi indicate particularităţile metodologiilor utilizate în procesul de desfăşurare a stagiului de practică în
cauză.
VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică
Vor fi indicate principalele produse care se aşteaptă de la elevi şi criteriile de evaluare a acestora.
VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică
Categoriile de instituţii/întreprinderi la care se va desfăşura practică:
... se va insera lista ...
Lista orientativă a instituţiilor şi întreprinderilor cu care sunt încheiate/ se intenţionează încheierea
contractelor de desfăşurare a practicii:
... se va insera lista ...
Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica:
Nr.
crt.

Locul de muncă/postul

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului*

1.

...

...

2.

...

...

3.

...

...

*

În tabel vor fi indicate în mod explicit cerinţele cantitative şi calitative faţă de locul de muncă, postul, materialele,
echipamentele şi utilajele-suport necesare pentru realizarea procesului de dezvoltare şi consolidare a
competenţelor profesionale.

IX. Resursele didactice recomandate elevilor
Vor fi indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de învăţământ,
de instituţia/organizaţia în care se desfăşoară practica sau ce pot fi procurate sau accesate de către elevi.
Nr.
crt.

Denumirea resursei

Locul în care poate fi consultată/
accesată/ procurată resursa

Numărul de
exemplare
disponibile

1.

...

...

...

2.

...

...

...

3.

...

...

...
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Anexa 7. Exemplu de instrumentar de evaluare a competenţei profesionale specifice
Nivelul de formare a competenţei profesionale specifice "Asamblarea şi depanarea calculatoarelor
personale" se va evalua în bază de procese şi produse. Lista recomandată a proceselor şi produselor
include:




















teste electronice rezolvate;
demonstraţie practică;
componentă a unității centrale instalată;
componentă a unității centrale dezinstalată;
echipament periferic instalat;
echipament periferic dezinstalat;
componentă de bază defectă depistată;
componentă de bază înlocuită;
funcţionarea necorespunzătoare a sursei de alimentare depistată;
sursă de alimentare înlocuită;
funcţionarea necorespunzătoare a unității externe de stocare a datelor depistată;
unitate externă de stocare a datelor înlocuită;
funcţionarea necorespunzătoare a unităţii de introducere a datelor depistată;
unitate de introducere a datelor înlocuită;
funcţionarea necorespunzătoare a unităţii de extragere a datelor depistată;
unitate de extragere a datelor înlocuită;
operațiile de verificare a bunei funcţionări a calculatorului documentate;
sistem de calcul configurat/reconfigurat;
formular/raport tehnic completat.

Măsurarea nivelului de formare a competenţei specifice se va efectua în baza indicatorilor de competenţă,
proceselor şi produselor din tabelul ce urmează.
Indicatori şi produse
pentru măsurarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice
"Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale"
Procese şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a
competenţei

Indicatori de competenţă









Instalează/dezinstalează unității centrale ale
calculatorului personal.
Instalează/dezinstalează echipamentele
periferice ale calculatorului personal;
Configurează BIOS –ul conform componentelor
calculatorului asamblat.
Verifică buna funcționare a calculatorului
personal după operațiile de asamblare a
calculatorului.
Verifică buna funcţionare a surselor de
alimentare.
Înlocuieşte sursele de alimentare.
Verifică buna funcţionare a componentelor











Test electronic rezolvat.
Loc de muncă pregătit.
Concluzie în baza de dovezi a compatibilității
componentelor unităților centrale ale calculatoarelor
formulată.
Componentă a unității centrale a calculatorului deconservată și instalată.
Echipamentul periferic instalat.
Sistemul intrare-ieșire BIOS configurat conform
componentelor calculatorului.
Sistem de operare al sistemului de calcul configurat.
Concluzie în baza de dovezi a stării tehnice a sursei de
alimentare formulată.
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Procese şi produse pentru măsurarea nivelului de formare a
competenţei

Indicatori de competenţă
















unităților centrale.
Înlocuieşte componentele unităţilor centrale.
Verifică buna funcţionare a unităților externe
de stocare a datelor.
Înlocuieşte unitățile externe de stocare a
datelor.
Verifică buna funcţionare a unităţilor de
introducere a datelor.
Înlocuieşte unităţile de introducere a datelor.
Verifică buna funcţionare a unităţilor de
extragere a datelor.
Înlocuieşte unităţile de extragere a datelor.
Actualizează sistemul de bază de intrări-ieşiri
BIOS conform noilor configurări ale sistemului
de calcul.
Reconfigurează sistemul de calcul după
înlocuirea componentelor.
Documentează operaţiile efectuate.
Organizează lucrul echipei de muncitori.
Verifică calitatea lucrărilor efectuate de
muncitori.
Formulează recomandări referitoare la
actualizarea fişelor tehnologice de asamblare şi
de depanare a calculatoarelor personale.

















Placa de bază înlocuită.
Concluzie referitoare la buna funcționare a plăcii de bază
formulată.
Memoria operativă verificată
Memoria operativă înlocuită.
Concluzie referitoare la buna funcționare a
microprocesorului formulată.
Microprocesor înlocuit.
Concluzie referitoare la buna funcționare a unităţilor
externe de stocare a datelor formulată.
Unități externe de stocare a datelor înlocuite.
Concluzie referitoare la buna funcționare a unităţilor de
intrare-ieşire formulată.
Unităţi de intrare-ieşire înlocuite.
Concluzie în bază de dovezi, referitoare la buna funcționare
al sistemului de calcul formulată.
Act de executare a lucrărilor întocmit.
Buna funcţionare a calculatorului verificată.
Act de constatare a bunei funcţionări a calculatorului
personal întocmit.
Recomandări de actualizare a fişelor tehnologice
formulate.

Notarea rezultatelor demonstrate de elevi se va efectua în baza descriptorilor din tabelul de mai jos.
Descriptori
pentru notarea nivelului de formare a competenţei profesionale specifice
"Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale"
Nota

Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

1



2



Lipsa completă a acţiunilor de rezolvare a testului propus.
 Lipsa completă a acţiunilor de îndeplinire a sarcinii de lucru propuse.



3




4




5



6



Test electronic rezolvat în proporţie de 0%-9%.
Încercă să realizeze doar unele operaţii elementare din componenţa sarcinii de lucru propuse.
Test electronic rezolvat în proporţie de 10%-20%.
Execută doar unele operaţii elementare din cele necesare pentru îndeplinirea sarcinii de lucru propuse.
Test electronic rezolvat în proporţie de 21%-32%.
Execută sarcinile de lucru doar la nivel de operaţii elementare, cu inexactităţi şi greşeli esenţiale.

Test electronic rezolvat în proporţie de 33%-47%.
 Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componentelor calculatoarelor
personale sunt efectuate doar sub îndrumare, cu inexactităţi şi greşeli neesenţiale, cu depăşirea
semnificativă a timpului alocat.
Test electronic rezolvat în proporţie de 48%-63%.
 Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componentelor calculatoarelor
personale sunt efectuate doar sub îndrumare, fără greşeli, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.
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Nota

Descriptori. Nota respectivă va fi dată pentru:

7



8



Test electronic rezolvat în proporţie de 63%-77%.
 Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componentelor calculatoarelor
personale sunt efectuate autonom, cu depăşirea semnificativă a timpului alocat.



9




10

Test electronic rezolvat în proporţie de 78%-87%.
Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componentelor calculatoarelor
personale sunt efectuate autonom, fără a depăşi timpul alocat.
Test electronic rezolvat în proporţie de 88%-94%.
Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componentelor calculatoarelor
personale sunt efectuate autonom, meticulos, cu perseverenţă, fără a depăşi timpul alocat.



Test electronic rezolvat în proporţie de 95%-100%.
 Operaţiile de asamblare, dezasamblare, diagnosticare și înlocuire a componentelor calculatoarelor
personale sunt efectuate autonom, cu perseverenţă, fără a depăşi timpul alocat, elevul adaptând ordinea
de efectuare a operaţiilor la particularităţile modelelor de calculatoare personale.
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