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Introducere

Importanţa şi actualitatea curriculumului

Evoluţiile actuale din economia de piaţă arată că educaţia şi dezvoltarea capacităţilor în domeniul 
resurselor umane au cea mai mare prioritate în strategiile naţionale şi strategiile de progres politic, 
economic şi tehnologic. Prin urmare, politica educaţională nu este doar politica de a crea resurse umane, 
dar o parte a politicii generale de dezvoltare socială.

În conformitate cu nevoile şi cerinţele de pe piaţa forţei de muncă, nevoile societăţii, obiectivele şi 
sarcinile întregului sistem de educaţie şi formare profesională, documentele strategice în domeniul 
educaţiei (în conformitate cu dezvoltarea durabilă), luând în consideraţie aspiraţiile individuale (aspiraţia 
la o viaţă de calitate), procesul de reformă în domeniul educaţiei în general şi a educaţiei profesional 
tehnice, în special, trece printr-o perioadă de intensifi care şi preconizează schimbări de anvergură. 
Aceste schimbări vizează aspecte defi ni torii cum ar fi : reperele conceptuale, confi guraţia sistemului, 
particularităţile procesului şi rezultatele scontate. 

Noua legislaţie în domeniul educaţiei, Codul educaţiei, a creat baza normativă pentru aceste schimbări. 
Declarând educaţia ca şi prioritate naţională, prevederile legislative confi rmă esenţa dezideratului: o 
viaţă de calitate este o urmare fi rească a unei educaţiişi formări profesionale de calitate. 

Pentru sistemul învăţământului profesional tehnic din Republica Moldova, noile prevederi normativ-
reglatorii semnifi că: 

– diversifi carea traseelor de formare profesională;

– joncţiunea funcţională dintre segmentele învăţământului profesional tehnic: învăţământ 
profesional tehnic secundar, învăţământ profesional tehnic postsecundar, învăţământ profesional 
tehnic postsecundar nonterţiar;

– deschiderea către piaţa muncii şi cerinţele acesteia;

– posibilitatea (re)venirii în sistemul educaţional dinspre piaţa muncii;

– construirea unui traseu individualizat de formare profesională în dependenţă de posibilităţile vieţii 
şi nevoile de integrare socioprofesională. 

În contextul prevederilor conceptuale, învăţământul profesional tehnic secundar va fi  orientat spre 
formarea: abilităţilor personale şi sistemului de atitudini şi valori; abilităţilor de comunicare şi de calcul, 
de alfabetizare tehno logică; abilităţilor de angajare; unui sistem de competenţe profesionale; reperelor 
necesare pentru proiectarea carierei profesionale şi a tendinţei de învăţare pe parcursul vieţii.

Parcursul formării profesionale în învăţământul profesional tehnic presupune  relaţii strânse de mentorat 
dintre cadrele didactice şi elevi, demonstrate prin supravegherea procesului de învăţare şi valorifi carea 
experienţei de muncă. Elevii îşi formează competenţele necesare prin stagii de practică şi activităţi de 
voluntariat. 

Modernizarea învăţământului profesional tehnic, într-o accepţie actuală, are scopul de a dezvolta un 
echilibru între pregătirea generală şi cea profesională, punând accent pe aplicabilitatea pregătirii generale 
în raport cu formarea competenţelor profesionale. Ţinând cont de faptul, că astăzi întreaga societate, 
inclusiv şi piaţa muncii, suportă schimbări rapide, este nevoie ca formarea profesională în învăţământul 
profesional tehnic secundar, să asigure o fl exibilitate academică, prin oferirea unei instruiri modulare. 

INTRODUCERE
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INTRODUCERE

Oportunitatea abordării modulare

Organizarea procesului de formare profesională în bază de module corespunde, din punct de vedere 
conceptual şi procedural, procesului de formare a sistemului de competenţe. 

Acest mod de structurare a curriculumului generează schimbări la nivel macro (produse în cadrul 
întregului sistem) şi la nivel micro (produse în cadrul procesului, situaţiei didactice concrete). 

Elaborarea curriculumului modular al meseriei, cu indicarea clară a fi nalităţilor de învăţare (competenţelor) 
şi conţinuturilor de studiat, creează condiţii pentru uniformizarea contextului de formare profesională, 
fără însă a împiedica posibilitatea instituţiilor de a pretinde spre o sporire a calităţii formării profe-
sionale prin implicarea potenţialului uman, al sistemului logistic şi condiţiilor material-tehnice de formare 
profesională. Prevederile curriculare constituie, în esenţă, un standard minim necesar de realizat, care ar 
asigura formarea profesională în domeniul unei anumite meserii la nivelul califi cării profesionale pretinse. 
Curriculumul meseriei nu limitează însă posibilităţile de manifestare a şcolii, ca centru de formare 
profesională, cu bunele tradiţiişi cu particularităţile de manifestare în sistem. 

La nivelul activităţii didactice concrete, curriculumul modular determină schimbări esenţiale asupra 
modului de organizare a procesului didactic, asupra conţinutului predat de către profesor şi asupra 
modalităţii de recepţionare a mesajului de către elev. Activitatea de predare – învăţare – evaluare trebuie 
să aibă un caracter mai interactiv, axat pe implicarea elevului şi valorifi carea experienţei acestuia. Se 
schimbă şi evaluarea: actualul curriculum va pune accent pe dezvoltarea de sisteme transparente, 
funcţionale şi corecte de evaluare a calităţii formării profesionale în general şi de evaluare a realizărilor 
elevilor, în particular. 

Necesitatea suportului metodologic

Prezentul suport metodologic este elaborat în scopul facilitării proiectării curriculare şi este considerat 
sursă metodologică pentru elaborarea corectă a documentului normativ întru asigurarea calităţii în 
învăţământul profesional tehnic secundar. 

Suportul metodologic de elaborare a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic secundar, 
descrie întregul proces de proiectare curriculară, conţine elemente şi componente sugestive (structura 
modulului, exemple de proiectare a fi nalităţilor de învăţare (unităţilor de competenţă), recomandări 
privind selectarea şi eşalonarea componentei teo retice – cunoştinţe,  componentei aplicative – abilităţi, 
recomandări pentru organizarea lucră rilor practice şi a procesului de evaluare). 

Pentru a înlesni lectura şi studierea suportului metodologic, referinţele bibliografi ce sunt enumerate la 
fi nal, fără a face trimiteri direct în text.

Benefi ciarii suportului metodologic

Suportul metodologic este destinat:
• factorilor de decizie pentru a asigura corectitudinea în promovarea prevederilor politicii 

educaţionale în domeniul învăţământului profesional tehnic secundar; 
• conceptorilor de curriculum al meseriei, care vor utiliza actualul suport metodic drept un suport al 

traseului de proiectare curriculară; 
• cadrelor didactice, care trebuie să proiecteze activitatea didactică la clasă şi să asigure condiţii 

de formare profesională de calitate;
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• experţilor din domeniul recunoaşteriişi acreditării programelor de studii, pentru care reperele 
metodologice de proiectare curriculară vor constitui criterii şi indicatori de evaluare a calităţii 
formării profesionale. 

Suportul metodologic poate fi  utilizat şi de către toţi cei interesaţi de dezvoltarea învăţământului profesional 
tehnic, de înţelegerea esenţei şi particularităţilor de formare profesională pe acest segment al sistemului 
educaţional.

Rezultatele aşteptate

Suportul metodologic vine în ajutorul conceptorilor de curriculum  şi a altor categorii de benefi ciari, care:
• îşi vor forma o viziune de ansamblu privind  curriculumul  meseriei, abordat în sens larg, cu 

semnifi caţia de traseu integral de formare profesională (viziune ce integrează rolul şi importanţa 
componentei de cultură generală, componentei de specialitate şi componentei opţionale);

• vor determina conceptual structura de bază a curriculumului meseriei, abordat în sens îngust,  
ca traseu/ parcurs de formare a competenţelor profesionale generale şi specifi ce (viziu ne ce se 
referă la componenta de specialitate);

• vor elabora  curriculumul meseriei, materializat într-un produs curricular, cel care stabileşte 
parcursul formării competenţelor profesionale (conceptualizarea şi proiectarea propriu-zisă a 
componentei de specialitate).
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1. Abordarea curriculară în învăţămîntul 
profesional tehnic secundar (ÎPTS)

Curriculumul, în sens larg,  reprezintă ansamblul structurat al proceselor şi al experienţelor de învăţare prin 
care trece elevul pe durata parcursului său şcolar. În sens restrâns, curricu lumul cuprinde ansamblul coerent 
al docu men telor de tip reglator care descriu un parcurs de învăţare pe care şcoala îl oferă elevului. 

Curriculumul al unei meserii reprezintă an samblul 
coerent de documente care regle men tează 
abordarea conceptuală şi modalităţile prin care 
instituţia de învăţământ poate asigura atin gerea 
fi nalităţilor educaţionale, astfel încât să ofere fi ecărui 
elev implicat în proces, condiţii pentru dezvoltarea 
personală şi profesională necesară pentru obţinerea 
califi cării profesionale şi pentru inserţia socială. 

CONSTATĂRI
Planul-cadru de învăţământ este: 
• un document de tip reglator, 
• un instrument de bază în promovarea politicilor educaţionale la nivel naţional, care stabileşte: 

a) forma de învăţământ, 
b) domeniul ocupaţional, 
c) conţinutul educaţiei generale, 
d) administrarea componentei temporale a procesului de formare profesională.  

CONSTATĂRI
Programul de studii/curriculumul meseriei reprezintă un document de tip reglator, care stabileşte:
• sistemul de competenţe ce-i asigură elevului obţinerea califi cării profesionale;
• modul de pregătire profesională;
• oferta educaţională corelată cu bugetul de timp;
• statutul precizat prin planul de învăţământ.  

Din perspectivă funcţională, curriculumul este un instrument de lucru al cadrului didactic, care stabileşte 
oferta educaţională pentru un parcurs şcolar determinat, în termeni de fi nalităţi urmărite, elemente de bază 
ale conţinuturilor teoretice, experimentale şi aplicative, recomandări metodologice pentru organizarea 
procesului didactic şi pentru evaluare.

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Curriculumul este o prezentare a unui parcurs de formare profesională, pe care elevul îl traversează printr-un 
program special de instruire; un produs care enunţă rezultatele învăţării şi destinaţia acestora.

Curriculumul răspunde la întrebările: Ce competenţe formăm discipolului? şi Cum formăm competenţe 
discipolului? şi este conceptualizat pentru a pregăti o persoană pentru ocuparea unui loc de muncă conform 
califi cării.  

Reţineţi

Curriculum în sens restrâns include:
• Planul cadru de învăţământ pentru ÎPTS,
• Planul de învăţământ al meseriei,
• Programul de studii (curriculumul propriu-zis).

1. ABORDAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR (ÎPTS)
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În conformitate cu documentele de politici educaţionale în învăţământul profesional tehnic, curriculumul  
defi neşte: 

– rezultatele scontate, exprimate în termini de competenţe, şi conţinutul educaţiei şi formării 
profesionale;

– procesele şi activităţile necesare pentru realizarea şi punerea în aplicare a acestora (sugestii 
privind forme de organizare, strategii, modele şi metode de predare şi învăţare);

– modalităţi de evaluare şi criteriile de evaluare a rezultatelor. 

Rezultatele preconizate constituie elementul de bază al curriculumului şi obligatoriu trebuie atinse. 

Strategia didactică este componenta curriculară, care oferă libertate academică cadrelor didactice şi 
încurajează creativitatea şi măiestria pedagogică. Orice cadru didactic poate de monstra  spirit inovativ 
în selectarea şi aplicarea celor mai efi ciente  metode de predare, în  mo    ni  torizarea activităţii de învăţare 
a elevilor prin diverse combinaţii de predare teoretică şi practică profesională (adecvate competenţelor 
din CNC). 

Modalităţile de evaluare trebuie corelate cu rezultatele preconizate. 

Este important ca un cadru curricular să prevadă:
• Echilibru satisfăcător între componenta de cultură generală şi componenta de formare 

profesională (formare teoretică profesională, instruire practică profesională şi stagii de practică 
profesionale);

• Continuitate şi coerenţă pe verticală, în contextul studierii modulelor şi pe orizontală,  prin 
îmbinarea modulelor obligatorii şi celor opţionale. 

Proiectarea curriculară este o proiecţie strategică a procesului de formare profesională, care vizează 
atingerea rezultatelor educaţiei prin prevederi bine ajustate, bine echilibrate, orientate spre:

– satisfacerea nevoilor sociale în specialişti bine pregătiţi;
– nevoile de autorealizare a persoanei  prin meseria practicată.

Principala sarcină a programelor de educaţie şi formare profesională este de a forma cunoştinţe, abilităţişi 
atitudini (competenţe) la formabili (elevi de orice vârstă: adolescenţi, tineri sau adulţi). 

Principiile abordării curriculare

Elaborarea curriculumului me seriei va avea la bază urmă toarele principii: 
– abordarea integrativă a dezvoltării curriculare: proiectare, implementare, evaluare;
– orientarea formării profesionale spre fi nalităţi clare şi măsurabile, exprimate în termeni de 

competenţe.
– dezvoltarea personală a celor care participă la procesul de învăţământ,
– orientarea pregătirii profesionale spre îmbunătăţirea calităţii nivelurilor de competentă a unei 

persoane la locul de muncă;
– formarea la elevi a nevoii de încadrare pe piaţa muncii;
– formarea la elevi a nevoii de a învăţa pe tot parcursul vieţii;
– asigurarea unui caracter deschis înnoirilor în îmbinare cu invarianţa reperelor conceptuale.

Prin prisma abordării curriculare, proiectarea unui curriculum, porneşte de la studierea cerinţelor pieţei 
muncii şi a tendinţelor de dezvoltare a unei meserii. 

1. ABORDAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR (ÎPTS)
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Elaborarea standardului ocupaţional

Elaborarea califi cării profesionale

Elaborarea curriculumului meseriei

Fig. 1. Traseul conceptual al elaborării curriculumului.

2. Relaţia: standard ocupaţional – califi care – curriculum

Educaţia şi piaţa muncii sunt considerate ca două subsisteme a societăţii, care sunt conectate şi 
interacţionează în mod constant. 

Aceste două subsisteme (piaţa muncii şi sistemul educaţional) pot interacţiona şi comunica prin 
intermediul standardelor. Piaţa muncii formulează cerinţele angajatorilor prin standarde ocupaţionale, iar 
sistemul educaţional răspunde prin oferirea de instruire adecvată, conform curriculumului, ce are la bază 
cerinţele califi cării profesionale. 

Tabelul de mai jos ilustrează relaţionarea dintre Standardul Ocupaţional şi Curriculum, asigurată prin 
intermediul Califi cării profesionale. 

Tabel nr. 1. Relaţia dintre documentele normativ-reglatorii şi curriculum

Standard Ocupaţional  Califi care profesională  Curriculum

Piaţa muncii Selectarea şi transpunerea Sistemul educaţional
Standardul ocupaţional 
(SO) include o listă de 
competenţe care asigură 
realizarea sarcinilor 
şi atribuţiilor la locul 
de muncă de către un 
muncitor califi cat şi cu 
experienţă. 
Scopul SO: să ofere 
o descriere coerentă, 
metodică, sis tematică a 
meseriei şi să ser vească 
drept reper concep tual, 
pentru procesul de for-
mare profesională. 
Logica: SO sunt scrise 
în conformitate cu logica 
proceselor (operaţiilor) de 
lucru a meseriei /profesiei.

Califi care înseamnă un rezultat ofi cial al unui 
proces de evaluare şi de validare, care este 
obţinut atunci când un organism competent 
stabileşte că o persoană a obţinut rezultate 
ca urmare a învăţării conform unui standard. 
Califi  ca rea este expri mată prin inter mediul unui 
document ofi cial (certifi care, diplomă, grad)
Califi carea profesională (CP), specifi că 
minimul de competenţele profesionale din 
SO, care permit persoanei integrarea în 
câmpul muncii. Aceleaşi competenţe profe-
sionale defi nesc şi fi nalităţile de învăţare a 
curriculumului meseriei. 
Scopul CP: să asigure co nexiu nea şi echilibrul 
dintre cererea pieţei muncii şi oferta sistemului 
educaţional. 
În CP competenţele profe sio nale, preluate din 
SO, sunt descrise în termeni de cunoştinţe şi 
abilităţi.

Curriculumul reprezintă un 
standard educaţional şi defi neşte 
rezultatele scontate ale procesului 
de învăţare, asi gurând acordarea 
califi cării.
Scopul este de a dirija procesul 
de învăţare. Curri cu lumul 
determină „Ce trebuie să înveţe 
elevul pentru a fi  efi cient la locul 
de muncă? Cum elevul va învăţa? 
Cum calitatea şi conţinutul celor 
învăţate vor fi  evaluate?” 
Logica: Curriculumul include 
o listă de competenţe cheie 
şi profesionale, organizate pe 
domenii/unităţi de învăţare şi 
predare (module), care ur măresc 
logica didactică de acu mulare 
progresivă a cunoştinţelor şi 
abilităţilor. 

2. RELAŢIA: STANDARD OCUPAŢIONAL – CALIFICARE – CURRICULUM
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Astfel, curriculumul este formulat în termeni de fi nalităţi de învăţare, care includ competenţele cheie, 
precum şi competenţele profesionale, descrise în califi carea profesională, care nu neapărat refl ectă toate 
prevederile standardului ocupaţional. For marea unor competenţe, solicitate la locul de muncă, ar putea 
necesita condiţii specifi ce (mediu, vârsta persoanei, cadrul legislativ) şi care nu pot fi  dezvoltate în cadrul 
procesului de instruire şi evaluare, asigurat prin curriculum.

Prin urmare, există o tensiune dintre ceea ce aşteaptă piaţa muncii şi ceea ce poate fi  format în cadrul unei 
instituţii de învăţământ. Aceasta diferenţă, poate fi  înlăturată prin dezvoltarea profesională continuă. 

Mai mult ca atât, standardul ocupaţional şi curriculumul, sunt documente normative, fi ecare dintre acestea 
având menirea sa: primul indică comportamentul profesional standard, ce trebuie demonstrat la locul de 
muncă, al doilea este un document care reglementează procesul de formare profesională, pornind de la 
aşteptările pieţei muncii. Din aceste considerente, nu este obligatoriu ca o anumită competenţă, atribuţie, 
sarcină din standardul ocupaţional, să fi e prezentată întocmai în califi care şi respectiv, în curriculum. Este 
posibil de operat diferite combinaţii de sarcini, atribuţii sau competenţe, grupându-le în unităţi didactice, 
urmărind logica procesului de formare profesională. Deci, în structurarea curriculumului pornim de la 
califi carea profesională (în lipsa acesteia – de la standardul ocupaţional) şi urmăm logica procesului 
didactic. 

Curriculumul este mai larg din considerentele că acesta trebuie să acopere necesităţile celui ce învaţă 
pentru a se integra atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa socială.

De aceea, rolul instituţiei de învăţământ profesional tehnic este de a oferi/asigura diferite contexte de 
învăţare pentru a pregăti cât mai bine elevul pentru încadrarea în câmpul muncii. Instruirea practică, 
inclusiv evaluarea la locul de muncă, poate contribui în mod semnifi cativ la apropierea pieţei muncii şi 
educaţiei.

3. Competenţa, element-cheie al curriculumului 
pentru învăţămîntul profesional tehnic secundar

Certifi carea profesională este realizată în baza 
unui sistem de competenţe, preluat din stan dardul 
ocupaţional, pe care le însuşeşte şi deţinerea 
cărora o demonstrează absolventul progra mului de 
formare profesională. Transpu  nerea competenţelor 
profesionale din stan dardul ocupaţional în termenii 
specifi ci pro  cesului de instruire şi formare pro fe sio-
nală, este realizată prin Califi carea pro fe sio nală. 
Aceasta, la rândul său, ser veşte drept fundament 
pentru elaborarea curriculumului.

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Competenţele profesionale – constituen tele esenţiale ale califi cării profesionale – reprezintă rezultatele învăţării 
pe care trebuie să le demonstreze elevul la fi nalul  procesului de instruire. 

Reţineţi

Competenţele reprezintă o combinaţie dinamică 
de abilităţi, demonstrarea cunoştinţelor, a 
capacităţilor interper sonale, in te lec tuale şi 
practice, precum şi a valorilor etice. 

3. COMPETENŢA, ELEMENT-CHEIE AL CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR
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Competenţa ca element central al elaborării unui curriculum modern, racordează oferta educaţională 
la nevoile pieţei muncii. Un curriculum bazat pe competenţe este unul care afi rmă ce ar trebui să ştie, 
să înţeleagă şi să poată face elevul, la sfârşitul unei perioade de şcolarizare. Curriculum-ul bazat pe 
competenţe pune accentul pe aplicarea cunoştinţelor în realizarea sarcinilor în situaţii concrete de 
muncă.

Competenţa nu este ceva static, neschimbător, ci o capacitate de a realiza o acţiune, un rol, o funcţie. 

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Cuvântul-cheie pentru competenţă este a realiza. În acest sens competenţa este organic legată de identitatea 
celui care o are, o posedă sau şi-o formează şi o dezvoltă. 

Din cele prezentate, deducem două caracteristici esenţiale ale competentei: dinamismul şi valoarea 
identitară: a) orice competenţă se demonstrează printr-o activitate şi este mereu în schimbare, dezvoltare, 
actualizare şi b) orice competenţă poate fi  formată, demonstrată, dez vol tată, actualizată, apreciată doar 
în raport cu persoana care o deţine (ea nu există în afara unei persoane concrete). 

Competenţele pot fi  identifi cate cu obiectivele terminale de 
integrare: competenţa integrează fi nal mente cele trei domenii/
sfere ale personalităţii: cognitiv, afectiv şi psihomotor. 

CONSTATĂRI
Obiectivele şi competenţele sunt ca te gorii importante pentru procesul educaţional (de formare 
profesiona lă), fi ecare dintre ele avându-şi rostul şi rolul bine determinat.  

Orice proces didactic are o structură logică, care presupune „intrări” (imput) şi „ieşiri” (outcome). 
Reprezentarea grafi că a acesteia o vom prezenta în fi gura de mai jos. 

Proces educaţional
(de formare profesională)

context
actori/actanţi

obiective
resurse

intrări ieşiri

competenţe profesionale
competenţe-cheie

Figura 2. Structura procesului de formare profesională

În cazul nostru, curriculumul pentru învăţământul profesional tehnic secundar are o abordare bazată 
pe fi nalităţi de învăţare. Aceasta înseamnă că nu durata sau conţinutul este punctul de plecare pentru 
elaborarea curriculumului, dar ceea ce elevul ar trebui să fi e capabil să ştie şi să facă la sfârşitul procesului 
de învăţare. În aşa fel, accentul este deplasat de la ce şi cum este predat (input/intrări) spre ce elevul va 
cunoaşte şi ce va fi  capabil să facă (outcome/ieşiri).

Un astfel de curriculumul va fi  centrat pe cel ce învaţă şi pe cerinţele pieţei muncii. 

SINTEZĂ
Din cele menţionate deducem 
că competenţa este o valoare 
care se formează educatului.

3. COMPETENŢA, ELEMENT-CHEIE AL CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR
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Un învăţământ axat pe formare de competenţe, îi răspunde elevului la întrebările: 
– Ce voi învăţa şi voi putea face? 
– Cum voi învăţa şi voi dobândi competenţele? 
– În ce mod (cum) voi şti că deţin aceste competenţe? 

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

În învăţământul profesional tehnic secundar, formarea profesională se bazează pe competenţe-cheie şi pe 
competenţe profesionale.

3.1. Competenţe-cheie
Competenţele-cheie, sunt competenţele care asigură dezvoltarea personală a individului şi contribuie 
la dezvoltarea profesională. Competenţele-cheie se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi şi constituie 
baza integrării socioprofesionale. Acestea sunt funcţionale în raport cu condiţiile de viaţă a individului şi 
particularităţile dezvoltării societăţii într-o perioadă concretă a evoluţiei acesteia. În condiţiile actuale de 
integrare socială a persoanei, Codul Educaţiei al Republicii Moldova a identifi cat competenţele-cheie, 
care facilitează devenirea omului ca personalitate. 

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 dezvoltă în baza conţinutului de cultură generală şi au menirea să creeze, prin 
formarea profesională, condiţii cât mai favorabile dezvoltării personale şi profesionale a individului/
persoanei.

3.1.1. Rolul competenţelor-cheie în formarea competenţelor profesionale
Conform defi niţiei acceptate de către Comisia Europeană, competenţele cheie tre buie dez vol  tate până la 
fi nali za rea educaţiei obligatorii şi urmea ză să acţioneze ca un fun da ment pentru învăţarea pe parcursul 
întregii vieţi. Competenţele-cheie se for mea  ză, în primul rând, prin educaţia de cultură generală. 
Fundamentele aces  tor competenţe se pun prin sistemul de învăţământ general. Aceste competenţe sunt 
o bază pentru formarea competenţelor pro fesionale şi pentru dezvoltarea personală a individului. 

CONSTATĂRI
Este de neconceput formarea competentei de montare a reţelelor electri ce, competenţă profesională 
spe cifi că, fără cunoaţterea con cep telor: tensiune, rezistenţă, inten si tate, Legea lui Om, ele mente ale 
competentei în ma te matică, ştiinţe şi teh nologie.  

3. COMPETENŢA, ELEMENT-CHEIE AL CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR
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Sistemul de competenţe-cheie sunt acel „fi r roşu” care susţine întreaga dez voltare a omului şi îi permite 
integrarea socială. Menţionăm că acest sistem nu este unul închis şi neschim bă tor. Civilizaţia evoluează 
şi de rând cu această evoluţie se schimbă şi condiţiile de integrare so cială. Recunoaşterea acestui 
adevăr ne orientează spre ideea că peste o anumită perioadă sistemul de competenţe-cheie se va 
schimba. O nouă etapă a evoluţiei sociale poate cere omului alte competenţe care vor fi  diferite, atît ca 
număr, cât şi ca esenţă. 

Competenţele-cheie au următoarele caracteristici: 
– sunt multifuncţionale: participă la rezolvarea unei diversităţi de probleme de viaţă (profesionale 

sau sociale); 
– sunt inter disciplinare: depăşesc cadrul unui domeniu de cunoaştere;
– necesită dezvoltare in  te lec tuală: gân dire abstrac tă, auto-refl exie, de fi nirea poziţiei proprii, auto-

eva  luare, gân dire critică etc.;
– sunt multidi mensio nale: an tre  nea ză di fe rite pro ce se cog  ni ti ve şi capacităţi in te lec tuale (analitice, 

cri  tice, co municative etc.), know-how, pre cum şi bunul-simţ.

În învăţământul profe sio nal tehnic secundar, 
competenţele-cheie au rolul de a susţine formarea 
competenţelor profesionale. 

Competenţele profesionale ale meseriilor din do-
meniul tehnic se formează în baza cunoştinţelor din: 
matematică (elemente de algebră şi geometrie), 
fi zică, chi mie, biologie. În condiţiile actuale este 
obligatorie deţinerea competentei digitale.

Pentru valorifi carea/punerea în aplicare a acestora, este nevoie de suportul competenţelor de 
comunicare în limba maternă şi cea străină, de competenţa socială şi după caz, competenţa de expresie 
interculturală. 

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Conform noii concepţii a învăţământului profesional tehnic secundar, conţinuturile de cultură generală, sunt 
selectate în raport cu rolul acestora în formarea competenţelor profesionale.

3.2. Competenţele profesionale
Competenţa profesională este o valoare personală 
dinamică, în stare să treacă la un nivel superior de 
formare. 

Componentele competentei profesionale sunt: 
cunoştinţele, abilităţile, atitudinile. În comparaţie cu 
componentele competentei-cheie, cunoştinţele şi 
abilităţile competenţelor profesionale sunt supuse în 
măsură mai mare erodării morale şi uzurii. Acest fapt 
este cauzat de evoluţia rapidă a tehnologiilor specifi ce 

Reţineţi

Competenţele-cheie reprezintă un pachet 
transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 
abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii 
pentru împlinirea şi dezvoltarea per so nală, pentru 
inclu ziune socială şi inserţie profesională.

Reţineţi

Competenţa profesională este o achiziţie 
necesară pentru practicarea unei profe sii/grup 
de profesii înrudite, manifestată şi dezvoltată 
în cadrul profesional.

3. COMPETENŢA, ELEMENT-CHEIE AL CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR
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activităţii profesionale. Din aceste considerente, programul de studii în învăţământul profesional tehnic 
secundar (dar de fapt la orice nivel al învăţământului profesional), trebuie să ţintească nu doar spre 
formarea sistemului de competenţe profesionale, dar şi spre acel fundament atitudinal-valoric, operaţional 
(la nivelul unor abilităţi) şi cognitiv (un sistem de cunoştinţe de bază în domeniu), care să-i ajute persoanei 
să fi e receptivă la schimbările din domeniul profesional şi să se formeze continuu. 

Conform standardelor ocupaţionale, competenţele profesionale sunt clasifi cate în două categorii: 
competenţe profesionale generale şi competenţe profesionale specifi ce. Competenţele profesionale 
generale determină comportamentul profesional al unui muncitor califi cat, avându-se în vedere 
comportamente ce trebuie de monstra te de orice muncitor care deţine acest nivel de califi care. La fel, 
drept competenţe generale pot fi  defi nite şi competenţele care susţine acti vi tatea profesională a unui grup 
de meserii (a meseriilor dintr-un domeniu mai larg de activitate). Drept exemplu pot servi următoarele 
competenţe care au un caracter general (transversal) pentru meseriile din domeniul construcţiilor: 

1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
2. Gestionarea efi cientă a resurselor materiale şi de timp;
3. Întreţinerea instrumentelor, dispozitivelor şi utilajelor în stare perfectă de funcţionare;
4. Respectarea cadrului legislativ şi normativ de referinţă în procesul de realizare a atribuţiilor 

profesionale;
5. Aplicarea procedurilor de calitate;
6. Gestionarea efi cientă a situaţiilor de risc şi urgenţă;
7. Respectarea cerinţelor, principiilor şi valorilor profesionale pentru crearea unui mediu de lucru 

adecvat;
8. Aplicarea normelor de protecţie a mediului în activitatea profesională.

Pentru a deveni funcţionale, competenţele generale profesionale trebuie să devină reper, bază pentru 
manifestarea competenţelor profesionale specifi ce. Competenţele profesionale specifi ce de termină 
un comportament specifi c me se riei şi îi asigură persoanei condiţii de realizare a rolului profesional şi 
funcţiilor pro fesionale.

CONSTATĂRI
Competenţele profesionale ge nerale au un caracter trans ver sal şi funcţionalitatea acestora poate fi  
demonstrată doar în contextul unor competenţe profesionale spe cifi ce. De exemplu:
• Gestionarea efi cientă a resurselor – competenţă profesională generală necesară tuturor mun ci torilor 

califi caţi. 
• Gestionarea efi cientă a resurselor în timpul sudării materialelor plastice – dimensiune comportamentală 

a electrogazosudorului-montator.  

Dat fi ind caracterul interdependent dintre competenţele 
profesionale generale şi specifi ce, re co man dăm celor 
care vor elabora curriculumul me se riei să proiecteze 
formarea competenţelor pro fe sio nale generale prin 
procesul de formare a competenţelor profesionale 
specifi ce.

Cu toate că competenţele profesionale generale au un 
caracter transversal, se manifestă în contexte diverse 

Reţineţi

Recomandăm conceptorilor de curriculum să 
construiască traseul academic, astfel încât 
formarea competenţelor generale şi specifi ce 
să se producă integrat.
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ale activităţii profesionale, în acelaşi timp, au şi un caracter adaptabil la sarcina concretă de realizat. De 
exemplu: Analiza şi interpre tarea desenelor tehnice este o competenţă profesională generală pentru 
meseriile din domeniul tehnic. Chiar dacă susţine activitatea profesională a unui grup de meserii şi 
susţine funcţionarea unui sistem întreg de competenţe într-o anumită meserie, recomandăm formarea 
acesteia prin activităţi distincte în contextul formării unei competenţe profesionale specifi ce. 

De exemplu: Analiza şi interpretarea desenelor tehnice în procesul sudării cu fl acără de gaz. 

În acelaşi mod, putem aborda oricare altă competenţă profesională generală. De exemplu: Aplicarea 
normelor de protecţie a mediului ambiant are un rol important pentru activitatea unui muncitor califi cat în 
general, dar are un rol mai special în contextul unui grup de meserii şi obţine gradul de funcţionalitate în 
raport cu competenta profesională specifi că. 

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Sistemul de competenţe profesionale specifi ce constituie miezul formării profesionale. Numărul şi complexitatea 
competenţelor profesionale specifi ce este determinat de standardul ocupaţional şi califi carea profesională, 
care stabilesc parametrii comportamentului profesional.

Competenţele profesionale specifi ce reprezintă un grup de cerinţe asociate unei singure profesii, pe care 
trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini anumite sarcini specifi ce în cadrul acestei 
profesii şi pentru a se integra în câmpul muncii. 

Competenţele profesionale specifi ce se referă la cunoştinţe, deprinderi şi atitudini adecvate unei anumite 
profesii/meserii. Competenţele profesionale specifi ce exprimă comportamente mai complexe, ce permit 
exercitarea, realizarea unor lucrări ce exprimă esenţa activităţii profesionale şi adesea se fi nalizează cu 
un produs/rezultat concret. 

În standardul ocupaţional, competenţele profesionale specifi ce reprezintă, în mare parte, etape de 
realizare a procesului tehnologic.

De ex. în standardul ocupaţional, meseria Tencuitor, competenţele profesionale specifi ce sunt activităţi 
realizate de muncitorul care:

1. organizează efi cient procesul şi locul de muncă
2. securizează procesul şi locul de muncă
3. montează/demontează mijloacele de eşafodaj
4. pregăteşte suprafeţele pentru lucrări de tencuire
5. pregăteşte materialele pentru tencuire
6. execută straturile de tencuire de bază
7. efectuează lucrări de fi nisare a tencuielilor
8. execută tencuieli uscate şi placări de pereţi
9. renovează suprafeţe deteriorate
10. realizează tencuieli decorative
11. asigură calitatea lucrărilor executate
12. întreprinde acţiuni post-operaţionale

3. COMPETENŢA, ELEMENT-CHEIE AL CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR
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Sistemul de competenţe profesionale specifi ce nu este 
un sistem închis, neschimbător, ci unul deschis înnoirilor 
şi receptiv la schimbările condiţiilor de exercitare a 
meseriei şi a tehnologiilor specifi ce acesteia. 

Sistemul învăţământului profesional tehnic secundar 
trebuie să fi e mereu preo cupat de calitatea formării 
profesionale, care se referă atât la conţinutul 
sistemului de competenţe specifi ce necesar de format 
(ce competenţe trebuie să aibă muncitorul califi cat 
respectiv), cât şi la conţinutul competenţei specifi ce 
concrete (ce trebuie să ştie şi să poate face) un muncitor 
califi cat care pretinde a deţine anumite competenţe. 

Tocmai aceste considerente funcţionale, îi atribuie 
curriculumului un caracter deschis şi nevoia de 
modernizare continuă. 

Pentru a defi ni corect sistemul de competenţe profesionale, este nevoie să răspundem la următoarele 
întrebări: 

Ce exprimă o competenţa profesională?

Competenţa profesională exprimă un comportament profesional, prin care mun citorul este capabil să 
realizeze o sarcină de muncă. Pentru a de monstra o competenţă, adică pentru a realiza o sarcină de 
muncă, mun ci torul califi cat trebuie să integreze într-un tot întreg, unitar şi într-o anumită confi guraţie:

cunoştinţe teoretice despre:
– activitatea profesională;
– condiţiile de muncă;
– materialele şi utilajele folosite;
– procesul tehnologic

abilităţi practice:
– organizarea locului de muncă
– asigurarea protecţiei muncii şi sănătăţii
– întreţinerea utilajului
– folosirea materialelor
– realizarea procesului tehnologic
– evaluarea calităţii produsului

atitudini şi valori profesionale:
– interes şi motivaţie pentru activitatea profesională şi evoluţia în carieră
– responsabilitate în realizarea sarcinilor de serviciu
– spirit de echipă şi comunicare efi cientă la locul de muncă

Câte competenţe profesionale trebuie să deţină un muncitor califi cat? 

Sarcinile de muncă infl uenţează asupra variantelor de confi gurare a sistemului de cunoştinţe şi abilităţi 
enu merate mai sus. Sistemul de atitu dini susţine şi mobilizează persoana pentru a valorifi ca cunoştinţele 

Reţineţi

Formarea profesională este un proces 
dinamic, se schimbă atât sistemul de 
competenţe, cât şi conţinutul acestora.

De exemplu: Conţinutul competenţei 
efectuează lucrări de fi nisare a tencuielilor  
s-a schimbat în ultimii 10-15 ani simţitor, 
ca rezultat al modifi cării percepţiei clienţilor 
despre aspectul utilitar şi estetic al încăperilor, 
precum şi ca rezultat al apariţiei noilor tipuri 
de materiale şi tehnologii.

CONSTATĂRI
Orice meserie cere mun ci to rului o 
confi guraţie anu me a cunoştinţelor 
şi abilităţilor, de aceea nu mă rului 
competenţelor care con stituie o califi care 
pro fe sio nală, va ria ză.

Sistemul competenţelor pro fe  sionale, 
este de terminat de sis te mul sarcinilor de 
muncă.  
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şi abilităţile pe care le deţine. Sistemul de competenţe determină conţinutul progra mului de studii: câte 
competenţe solicită califi carea profesio nală, tot atâtea trebuie formate prin instrui rea profesională.

Ce conţinut trebuie să aibă o competenţă profesională? 

Conţinutul şi complexitatea com por ta men  tului 
profesional, care trebuie învăţat, este dedus din 
califi carea profesională (elaborată în baza standardului 
ocupaţional), care expri  mă esenţa pregătirii pro fe sio na-
le, asigurând o co res pun dere mai mare a programului 
de formare pro  fe sio nală cu cerinţele angajatorului. 
Pentru a proiecta curriculumul meseriei, este ne-
cesar de a analiza minuţios stan dar dul ocupaţional şi 
califi carea profesională. 

4. Abordarea modulară în învăţămîntul 
 profesional tehnic
4.1. Proiectarea modulară a curriculumului
Conţinutul curriculumului bazat pe competenţe derivă din califi carea profesională sau, în lipsa acesteia, 
din standardul ocupaţional. Un astfel de curriculum pune accentul pe implicarea elevului care este 
capabil să facă şi să ştie cum şi de ce. Cea mai optimă modalitate de a organiza parcursul didactic axat 
pe formare de competenţe profesionale este curriculum structurat pe module. 

Module pot fi  unităţi curriculare independente sau 
relativ independente, mai largi sau mai înguste, care 
asigură or ganizarea traseului de formare pro fe sio-
nală. Mo dulele sunt proiectate pe baza unor principii 
complementare şi au scopul de a pregăti elevul 
pentru realizarea anumitor sarcini de muncă. Struc-
turarea modulară a curriculumului oferă po si bi litatea 
de a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, asigurând 

legătura interdisciplinară. O condiţie prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea imediată a 
cunoştinţelor teoretice achiziţionate în realizarea activităţilor practice.
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Conţinuturile rămân a fi  un element important al procesului didactic, doar că parcurgerea acestora nu mai 
este un scop în sine. Se renunţă la  abordarea tradiţională conform căreia elevul trebuie să înveţe disciplinele 
din program. Conţinuturile sunt pur tă toare de mesaj educaţional-formativ şi permit acumularea acelor 
cunoştinţe care asigură for marea abilităţilor pe care se bazează o competenţă sau mai multe competenţe. 

Abordarea modulară nu fragmentează conţinuturile, ci le integrează în raport cu rezultatele învăţării 
proiectate. Volumul conţinutului de predat şi complexitatea acestuia se determină în dependenţă de 
utilitatea şi contribuţia acestuia la formarea competenţei. 

Reţineţi

Modulele sunt unităţi sau  pachete de 
învăţare sepa ra te, specifi c, care conduc la 
atingerea rezul  ta telor învăţării defi nite.

CONSTATĂRI
Conţinutul competenţei profesionale 
se stabileşte în rezultatul analizei 
califi cării profesionale sau, după caz, a 
standardului ocupaţional.  
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De exemplu: Respectarea securităţii muncii şi prevenirea traumatismelor nu se predă, reieşind dintr-o 
concepţie a disciplinei în care se porneşte de la defi nirea conceptelor, apoi la enu me ra rea cerinţelor faţă 
de securitatea muncii, clasifi carea traumatismelor etc., ci în dependenţă de competenţa concretă: de ex. 
respectarea securităţii muncii în procesul de montare a aparatelor electrice sau de sudare a mate rialelor 
plastice etc. 

Pornind de la această fi nalitate care se formează şi va 
fi  demonstrată într-un context de muncă concret, elevul 
va însuşi cunoştinţele şi îşi va forma, prin exersare, 
abilităţile necesare unui comportament concret. 

O abordare modulară accentuează caracterul interactiv 
al metodelor utilizate în pro cesul de predare-învăţare-
evaluare. Renunţând la discipline, dispare nevoia de me morare şi repetare mecanică a unor defi niţii. 
Chiar şi la orele teoretice, elevul trebuie să înveţe prin simulări de caz, rezolvare a situaţiilor-problemă, 
exerciţii. 

Echipa cadrelor didactice poate fi  formată din două persoane: pro fe so rul şi maistrul. Aceştia se pot 
implica la formarea tuturor competenţelor de spe cialitate sau a unui set de competenţe (situaţia este 
infl uenţată de condiţiile concrete ale şcolii, de specifi cul competenţei de format etc.). În felul acesta, 
comunicarea dintre profesor şi elev este destul de complexă. Profesorul îşi creează „un atelier” de 
formare profe sională, un fel de „master class”, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru reuşita 
formării profesionale a elevului. 

IDEI
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Abordarea modulară schimbă accentele în demersul didactic. Se constituie  un proces de formare 
profesională axat pe elev, deoarece orientarea spre formare de competenţe, prin intermediul unei instruiri 
modulare, înseamnă acţiune din partea elevului: învăţare activă şi demonstrare a rezultatului.

Generalizând cele expuse mai sus, prezentăm designul proiectării curriculare modulare (fi g. 3).

Figura 3. Abordarea modulară în elaborarea curriculumului

CONSTATĂRI
O abordare modulară schimbă relaţia 
dintre profesor şi elev. Sporeşte rolul 
profesorului ca mentor.  
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Din analiza reprezentării grafi ce de mai sus, deducem că nivelul de califi care profesională este atribuit în 
baza sistemului de competenţe profesionale, care se formează în baza competenţelor-cheie.

Proiectarea curriculumului meseriei se axează pe formarea sistemului de competenţe profesionale, dar 
conceptorii de curriculum, pornind de la o viziune integrativă a parcursului de formare profesională, pot să 
sugereze şi anumite prevederi referitor la componenta de cultură generală şi componenta conţinuturilor 
opţionale. 

4.2. Avantajele proiectării modulare
Modularizarea oferă multiple benefi cii pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea educaţiei şi formării 
profesionale, în special pentru modernizarea curriculumului. Aceste benefi cii sunt:

• O mai mare fl exibilitate în planifi carea şi organizarea procesului de învăţământ. Nu există o 
dependenţă faţă de succesiunea disciplinelor ce tre buie predate. Se stabileşte doar o succesiune 
logică a formării pro fe sio nale prin eşalonarea, într-o anumită consecutivitate, a competenţelor ce 
trebuie formate. În această situaţie vom plasa la bază principiile generale ale învăţământului: 
a) Instruirea de la cunoscut spre necunoscut;
b) Învăţarea acţiunilor elementare, apoi a celor mai complexe, mai difi cile;
c) Construirea parcursului de formare profesională bazat pe conti nui tate şi complementaritate. 

Deci, vom eşalona modulele astfel încât să valorifi căm la maximum posibil experienţa anterioară a 
elevului. 

• Efi cienţă mai mare şi cost-efi cacitate a procesului de învăţământ. Demer sul modular al procesului 
de formare profesională demonstrează că, in teg ra rea mesajului educaţional în module elimină 
informaţia ire le van tă pentru formarea profesională (dispare necesitatea învăţării unor noţiuni sau 
a materialului factologic, care nu contribuie direct la formarea competenţei concrete). Deci, scade 
volumul conţinutului predat tradiţional. Ele vul simte nevoia de a însuşi anumite cunoştinţe şi de 
a-şi forma anu mite abilităţi, fi ind impulsionat de sarcina concretă pe care trebuie să o rezolve. 
Instruirea este mai efi cientă, deoarece elevul este mai motivat; el vede necesitatea efortului pe 
care trebuie să-l depună. 

• Răspuns mai bun la nevoile pieţei muncii. Construcţia traseului de for mare profesională în baza 
modulelor este mai receptivă la schimbările de pe piaţa muncii: în orice moment poate fi  omis 
sau dimpotrivă încadrat un modul nou în programul de studii. În cazul acesta nu apare problema 
ce disciplină de studii trebuie să fi e omisă sau ce conţinut al unei discipline de studii trebuie să 
fi e modifi cat. Abordarea integrativă modulară determină foarte clar ce achiziţii academice la nivel 
de cunoştinţe şi abilităţi trebuie să aibă elevul. Un curriculum modular este mai lesne de înţeles 
pentru un practician sau angajator. 

• Mobilitate pe verticală şi îmbunătăţiri pe orizontală. Curriculumul mo du lar este mai deschis şi 
oferă oportunităţi diverse pentru conturarea unui traseu de formare profesională atât iniţială, cât 
şi continuă. În perioada schimbărilor multiple pe piaţa muncii, a mobilităţii sociale sporite este 
încurajată formarea profesională imediat după fi nalizarea ciclului gim na zial; la fel şi defi nitivarea 
studiilor pentru cei care au întrerupt parcursul aca demic; încadrarea în formarea profesională a 
celor veniţi dinspre piaţa muncii, care deţin anumite competenţe profesionale, dar au nevoie de 
o formare profesională ca rezultat al evoluţiei tehnologiilor din do me niul profesional. 

Toate aceste variante ale formării şi evoluţiei în carieră pot fi  satisfăcute prin construcţia unui traseu 
modular, când modulele sunt relativ autonome şi pot fi  eşalonate în conformitate cu nevoile formabililor. 
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Aceştia pot solicita întreagă gamă de module sau doar unele, în dependenţă de competenţele pe care 
le doresc să-şi formeze. 

Abordarea modulară este mai fl exibilă şi din punct de vedere a îmbunătăţirii din interior. În orice moment 
structura modulului poate fi  modernizată în conformitate cu fi nalităţile proiectate. Modulele pot şi trebuie 
să fi e refăcute, îmbunătăţite în dependenţă de schimbările din domeniul de activitate profesională. 

• Răspuns mai efi cient la nevoile individuale şi capacităţile formabililor. Un învăţământ modular, 
bazat pe abordarea integrativă a conţinuturilor, are avantajul de a combina mai efi cient teoria 
cu practica. De asemenea, este posibil ca un formabil să fi e mai interesat de formarea unei 
anumite competenţe. Pe lângă faptul că acesta va demonstra minimul acceptat al nivelului de 
competenţe stabilit în programul de studii, se poate concentra asupra unor aspecte ale activităţii 
profesionale, care corespund mai mult intereselor şi aspiraţiilor individuale.

• Mai uşor se poate reveni în învăţământul profesional, în scop de ter mi nare a şcolii sau obţinere 
a califi cărilor suplimentare. În instruirea mo dulară dispare nevoia de a repeta nişte discipline pe 
care nu le-ai dus la bun sfârşit. Reîntoarcerea la studii, înseamnă să continui a studia mo du lele 
pe care nu le-ai parcurs. La fel, poate fi  obţinută mai uşor califi carea suplimentară, recunoscându-
se competenţele deja deţinute/pe care le posedă muncitorul.

• Profesorii şi elevii au o idee clară cu privire la obiectivele şi sarcinile de învăţare. Într-o instruire 
modulară, atât profesorul, cât şi elevul ştiu foarte clar ce au de făcut pentru a fi naliza modulul cu 
o competenţă formată. Nu poate să apară îndoială cu referire la necesitatea sau utilitatea unor 
conţinuturi şi activităţi ce trebuie realizate. Claritatea sarcinii vine dinspre conţinutul competenţei: 
trebuie să cunoşti şi să poţi face tot ceea ce asigură acţiunile unui muncitor într-o situaţie 
profesională concretă (de exemplu: sudarea cu fl acără de gaz sau instalarea prizei de pământ).

5. Metodologia proiectării curriculumului

Proiectarea curriculumului meseriei presupune o abordare sistemică, refl ectată în parcurgerea logică a 
traseului de proiectare şi îmbinare a părţilor componente ale conţinutului curriculumului: cultura generală, 
modulele de instruire profesională şi modulele opţionale.

5.1. Structura curriculumului meseriei
a) Abordări metodologice generale

1. Preliminarii
2. Sistemul de competenţe ce asigură califi carea profesională

– Competenţe-cheie
– Competenţe profesionale (generale şi specifi ce)

3. Administrarea curriculumului/modulelor

b) Proiectarea modulelor de formare profesională
Modulele de instruire

c) Sugestii de management curricular
1. Sugestii metodologice de organizare a procesului de predare – învăţare
2. Sugestii metodologice de evaluare 

Curriculumul modular poate fi  structurat conform modelului prezentat în Anexele nr. 1 şi 2.
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5.2. Determinarea competenţelor şi fi nalităţilor curriculumului 
meseriei 

Proiectarea curriculară porneşte de la deter mi narea sistemului de competenţe profesionale pe care 
elevul le va demonstra la fi nal de program.

Scopul major al programului de studii în do me niul unei meserii este formarea sistemului de competenţe, 
care îi asigura absolventului po si bi li tatea de a îndeplini sarcini concrete la locul de muncă. 

Persoanele implicate în elaborarea unui curri culum vor răspunde la următoarele întrebări: 
– Ce competenţe vor constitui obiectul de studiu şi vor confi gura traseul de formare profesională a 

elevului pentru a obţine califi carea profesională? 
– Cum vom şti că elevul a achiziţionat aceste competenţe? 

Pentru a stabili sistemul de competenţe profesionale, analizăm documentele normativ-reglatorii. 

IDEI
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Sistemul de competenţe se stabileşte în baza califi cării profesionale şi după caz, standardului ocupaţional, 
care susţine conceptual formarea profesională.

Orice competenţă are o structură complexă, de aceea formarea şi evaluarea acesteia este posibilă, dacă 
urmărim atingerea unor fi nalităţi de studii (care sunt mai uşor de observat şi evaluat). 

Finalităţile de studii exprimă acţiuni concrete, activităţi-cheie sau sarcini de muncă complexe, specifi ce 
meseriei, pe care elevul le poate demonstra. 

La determinarea fi nalităţilor de învăţare este necesară 
o abordare globală. În primul rând va fi  determinat 
ceea ce elevii vor obţine în urma întregii experienţe de 
învăţare. 

Finalităţile de învăţare derivă din competenţele 
profesionale generale şi specifi ce din califi carea 
profesională şi după caz, din standardul ocupaţional, 
dar sunt combinate urmărind logica didactică.

În dependenţă de complexitatea competenţelor specifi ce din cadrul standardului ocupaţional şi/sau 
califi cării profesionale, o fi nalitate a programului poate porni de la o competenţă sau un set de competenţe. 
Important este ca această competenţă sau set de competenţe să reprezinte o activitate cheie/sarcină 
complexă de muncă, specifi că meseriei, care, ulterior va deveni un modul de instruire.

5.3. Determinarea modulelor de instruire
În dependenţă de fi nalităţile programului, dar şi cerinţele parcursului didactic, determinăm modulele de 
instruire introductive şi de bază. 

Modulele introductive reprezintă activităţi de învăţare, prin care se formează baza teoretică necesară 
însuşirii meseriei, cunoaşterea condiţiilor de exercitare a sarcinilor de muncă.

Reţineţi

Finalităţile de învăţare sunt enunţuri care 
exprimă ceea ce se aşteaptă de la elev 
să ştie, să înţeleagă şi să poată face la 
fi nalizarea unui proces de învăţare.
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Modulele de bază exprimă activităţi cheie profesionale 
realizate la locul de muncă, care au drept scop 
achiziţionarea de către elev a unui sistem de 
competenţe, care îi asigură o califi care profesională. 

Fiecare modul de instruire întruneşte competenţe care 
derivă din califi carea profesională şi care asigură rea -
li zarea fi nalităţii de învăţare (activităţii pro fe sio nale) 
propuse. Deci, curriculumul meseriei va fi  consti tuit 
din module care vor exprima competenţele cerute de 
califi carea profesională.

Pentru exemplifi care, vom face referinţă la Califi carea profesională pentru meseria Tencuitor. 

Analizând lista competenţelor specifi ce, constatăm că gradul de complexitate şi integritate al competenţelor 
este diferit. Unele competenţe reprezintă sarcini complexe, care au un început şi un sfârşit de realizare 
şi se fi nalizează cu un anumit produs, pe când altele reprezintă paşi/operaţii în executarea procesului 
tehnologic. Prin urmare, o competenţă specifi că, care reprezintă o activitate complexă la locul de muncă 
poate deveni un modul de instruire. În cazul în care 2-3 competenţe specifi ce se referă la o sarcină 
complexă de muncă, atunci în baza acestor competenţe va fi  proiectat un modul. Pentru a identifi ca 
toate tipurile de activităţi la locul de muncă, care ar putea deveni module de instruire, pe lângă lista de 
competenţe, conceptorii de curriculum vor analiza minuţios şi compartimentul Descrierea profesiei din 
Standardul ocupaţional, precum şi Descrierea califi cării din Califi carea profesională.

Tabelul nr. 2 ilustrează transpunerea competenţelor specifi ce din ca lifi carea profesională la meseria 
Tencuitor, în module de instruire. 

Denumirea competenţei profesionale în 
Standardul ocupaţional şi Califi carea profesională

Denumirea modulului 
în curriculum

1 organizează efi cient procesul şi locul de muncă  modul
(activităţi de pregătire)

Asigurarea sănătăţii şi 
securităţii ocupa ţionale 
în construcţie

2 securizează procesul şi locul de muncă
3 coordonează procesul de lucru cu superiorii şi colegii
4 montează/demontează mijloacele de eşafodaj  modul

(activitate complexă)
Montarea şi 
demontarea schelelor

5 pregăteşte suprafeţele pentru lucrări de tencuire pas/operaţie -
6 pregăteşte materialele pentru tencuire pas/operaţie -
7 execută straturile de tencuire de bază pas/operaţie -
8 efectuează lucrări de fi nisare a tencuielilor pas/operaţie -
9 execută tencuieli uscate şi placări de pereţi  modul

(activitate complexă)
Realizarea lucrărilor 
cu foi de gips-carton 
(tencuiela uscată);

10 renovează suprafeţe deteriorate pas/operaţie -
11 realizează tencuieli decorative  modul

(activitate complexă)
Realizarea tencuielii 
decorative

12 pregăteşte locul pentru turnarea şapei  modul
(activitate complexă)

Executarea lucrărilor de 
turnare a pardoselilor13 efectuează lucrări de turnare a şapei/pardoselii

14 tratează şapa după turnare
15 asigură calitatea lucrărilor executate pas/operaţie -
16 întreprinde acţiuni post-operaţionale pas/operaţie -

Reţineţi

Numărul modulelor de bază va fi  de ter minat 
de către numărul de sarcini complexe de 
muncă, pentru realizarea cărora vor fi  formate 
competenţele  profesionale.
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Competenţele nr. 4, 9, 11 reprezintă sarcini de muncă complexe, respectiv acestea pot deveni module de 
instruire separate. Competenţele 12, 13, 14 se referă la aceiaşi sarcină de muncă, prin urmare, acestea 
sunt proiectate într-un singur modul. Pentru a defi nitiva toate tipurile de sarcini de muncă, care pot deveni 
module de instruire, conceptorii de curriculum au analizat Descrierea profesiei din Standardul ocupaţional 
şi Descrierea califi cării din Califi carea profesională şi au proiectat următoarele module de instruire:

Modulul I.  Asigurarea sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în construcţii;

Modulul II.  Realizarea tencuielii umede;

Modulul III.  Montarea şi demontarea schelelor;

Modulul IV.  Realizarea tencuielii decorative;

Modulul V.  Realizarea lucrărilor cu foi de ghips-carton (tencuială uscată);

Modulul VI.  Montarea sistemelor termoizolante;

Modulul VII  Executarea lucrărilor de turnare a pardoselilor

O singură competenţă specifi că, care reprezintă un pas/operaţie al/a procesului tehnologic nu poate 
deveni un modul separat. În dependenţă de gradul de complexitate, acest tip de competenţe devin fi e 
unităţi de competenţă (fi nalităţi de învăţare) ale modulelor de instruire, fi e abilităţi care asigură formarea 
unităţilor de competenţă în cadrul modulului. De exemplu, competenţele profesionale specifi ce nr. 5, 
6 , 7, 8, 15, 16 reprezintă paşi tehnologici în realizarea oricărui tip de tencuială, prin urmare acestea 
devin, în anumite cazuri, unităţi de competenţă, în alte cazuri – abilităţi, pentru modulele II, IV, V. Chiar 
dacă competenţele 1 şi 2 sunt deja proiectate într-un mo dul separat, acestea se regăsesc în calitate de 
abilităţi în toate modulele de bază, fi ind alineate/ajustate la tipul sarcinii/activităţii de muncă (organizarea 
şi securitatea procesului şi locului de muncă sunt competenţe obligatorii, care trebuie să fi e formate şi 
respectate în procesul de realizare a oricărei activităţi/sarcini profesionale). Această abordare este validă 
şi pentru competenţele 15, 16 (asigurarea calităţii lucrărilor executate şi întreprinderea acţiunilor post-
operaţionale sunt paşi/operaţii tehnologice, care trebuie respectaţi în toate tipurile de sarcini, respectiv 
se regăsesc în calitate de fi nalităţi de învăţare sau abilităţi în toate modulele de bază). 

Există cazuri, când toate competenţele specifi ce din standardul ocupaţional reprezintă nişte paşi 
în procesul tehnologic. De ex. conform Califi cării profesionale, Electrogazosudor-montatorul deţine 
următoarele competenţe specifi ce:

1. Organizează efi cient procesul de lucru
2. Organizează raţional locul de lucru
3. Coordonează activităţile de lucru cu superiorii, colegii
4. Securizează procesul şi locul de lucru
5. Pregăteşte utilajul de tăiere/sudare pentru lucru
6. Prelucrează materialele şi piesele pentru tăiere/sudare
7. Efectuează procedee de tăiere/sudare
8. Efectuează operaţiile de post tăiere/sudare
9. Gestionează defectele sudurilor şi ale îmbinărilor sudate
10. Manipulează utilajele, materialele, semifabricatele şi piesele sudate
11. Efectuează mentenanţa utilajelor şi instrumentelor de tăiere/sudare
12. Execută acţiuni post-operaţionale
13. Asigură calitatea lucrărilor efectuate
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Nici una din aceste competenţe nu poate deveni un modul de instruire separat. Pentru a determina 
modulele de instruire, autorii de curriculum au analizat Descrierea profesiei, în baza căreia au identifi cat 
activităţile/sarcinile cheie şi respectiv, au proiectat următoarele module:

1. Pregătirea materialelor
2. Sudarea cu electrod învelit
3. Sudarea cu sârmă electrod în mediu de gaz activ protector MAG/MIG
4. Tăierea cu gaz şi plasmă
5. Sudarea cu fl acăra de gaz
6. Lipirea cu aliaje moi şi aliaje tari
7. Sudarea maselor plastice
8. Sudarea prin rezistenţă electrică
9. Sudarea cu electrod ne-fuzibil în mediu protector de gaze inerte TIG (WIG)

Prin urmare, competenţele specifi ce din califi care vor fi  formate prin realizarea acestor activităţi cheie 
(module), devenind fi nalităţi (unităţi de competenţă) sau abilităţi ale acestor module.

În concluzie, în dependenţă de gradul de complexitate, competenţele specifi ce pot deveni:
1. Modul de instruire
2. Unităţi de competenţă (fi nalităţi de învăţare) a unui modul
3. Abilităţi care asigură formarea unităţilor de competenţă

Tabelul nr. 3. Matricea de asociere/grupare a competenţelor în module

Module
Curriculum

Competenţele profesionale conform Califi cării
CS CS CS CS CS CS CG CG

Modul I + + + +
Modul 2 + + +
Modul 3 + + +
Modul 4 + + + +
Modul n + + + +

CS – competenţă specifi că
CG – competenţă generală

Difi cultăţi la determinarea modulelor de instruire ale curriculumului meseriei

În procesul de identifi care/selectare a setului de competenţe profe sionale din califi care şi proiectarea 
acestora în modul, în scopul realizării activităţii profesionale, conceptorii de curriculum ar putea să se 
confrunte cu următoarele difi cultăţi tipice:

• Stabilirea conturului, cuprinderea, hotarele unei activităţi profesionale, care va constitui un sistem 
de fi nalităţi de învăţare a programului, şi respectiv un modulul.

Există riscul de a „nu vedea“, a nu distinge printre atribuţiile şi sarcinile profesionale, activitatea 
profesională, potrivită pentru o unitate de învăţare – modul. Un conceptor de curriculum mai puţin experi-
men tat în proiectarea curriculară, poate propune ca şi activitate profe sio nală, acţiuni foarte complexe, 
sau dimpotrivă, operaţii mărunţite, cu o arie de cuprindere destul de restrânsă.
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• Luarea unei poziţii echidistante şi obiective din punct de vedere al aprecierii importanţei diverselor 
competenţe. 

Fiecare competenţă trebuie prezentată în curriculum, din punct de vedere a complexităţii, conţinutului 
şi timpului acordat pentru formare, doar reieşind din complexitatea şi importanţa acesteia în activitatea 
profesională. În această ordine de idei, este inadmisibil de a judeca subiectiv: îmi place mai mult 
activitatea, am la îndemână mai multe materiale, sau dimpotrivă, în şcoli nu există anumite condiţii şi 
deci nu are rost să proiectăm competenţa. 

Sugestii pentru determinarea modulelor de instruire 

În scopul determinării modulelor de instruire, se recomandă:
• Determinarea modulelor reieşind din activităţile cheie pe care le realizează muncitorul la locul de 

muncă.
• Determinarea modulelor cu o complexitate echilibrată: nici unele prea complexe, care în 

realitate sunt un conglomerat din mai multe competenţe, nici unele prea restrânse ca activitate 
profesională, care se reduc la nişte simple abilităţi. 

• La identifi carea modulelor se va tine cont de faptul că:
– Competenţele se demonstrează prin activităţi profesionale, care pot fi  realizate de către 

muncitor, în scopul defi nitivării unui proces;
– Modulul reprezintă o activitate profesională (competenţă profesională complexă), realizată la 

locul de muncă; 
– Titlul modulului reprezintă o acţiune complexă;
– Activitatea redată prin titlul modulului are un început şi un sfârşit;
– Rezultatul modulului este un produs/proces;
– Modulul este interdisciplinar (integrează cunoştinţe din diverse discipline);
– Cunoştinţele teoretice sunt imediat aplicate în practică;
– Modulul este fl exibil şi relativ autonom;
– La fi nal de modul sunt evaluate rezultatele învăţării (competenţele).

5.4. Eşalonarea modulelor de instruire
Cu toate că am vorbit despre caracterul relativ autonom al modulelor, totuşi în orice proces de formare 
profesională există o anumită logică. Reieşind din această logică vom eşalona modulele astfel, încât 
să valorifi căm la maxi mum principiul continuităţii şi complementarităţii în instruire: să putem folosi şi 
valorifi ca cunoştinţele şi abilităţile formate în cadrul modulelor precedente.

Modulul este o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru instruirea teoretică, cât 
şi pentru cea practică. Totodată, modulele nu sunt unităţi de învăţare independente. Acestea corelează 
logic în vederea formării competenţelor, fapt care determină consecutivitatea parcurgerii acestora: de la 
module introductive spre module complexe, de la module generale spre module tehnice.

Astfel, pentru a stabili consecutivitatea logică a modulelor, conceptorii de curriculum vor refl ecta minuţios 
asupra precondiţiilor în termeni de cunoştinţe, abilităţi sau competenţe necesare pe care trebuie să le 
deţină elevul în vederea parcurgerii următorului modul. 
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5.5. Proiectarea propriu–zisă a modulului de instruire
Cei care vor elabora curriculumul meseriei, trebuie să ştie:

– Ce sunt modulele curriculare?

– Care sunt elementele constitutive ale acestora?

– Cum trebuie formulat un modul? 

Proiectarea propriu-zisă a modulului este un proces complex şi constituie esenţa, miezul proiectării curri-
culare. Din aceste con siderente, este necesar explicarea tuturor paşilor pe care trebuie să-i parcurgă 
echipa de lucru. 

1.  Determinarea conţinutului modulului

La etapa de proiectare a modulului, conceptorii de 
curriculum vor asigura o aliniere constructivă a părţilor 
modulului, realizată prin:

a. Determinarea titlului modulului care refl ectată o 
activitate/sarcină profesională, sugerând setul 
de competenţe ce urmează a fi  format în cadrul 
modulului;

b. Defi nirea clară a unităţilor de competenţă 
(fi nalităţilor de învăţare) ale modulului;

c. Selectarea conţinuturilor şi activităţilor practice de 
învăţare, care vor asigura atingerea rezultatelor 
de învăţare;

d. Propunerea metodelor de evaluare pentru a 
verifi ca atingerea rezultatelor scontate. 

2. Structura modulului

Într-o formă grafi că, structura modulului şi conţinutul acestuia poate fi  reprezentat prin fi gura 6.

MODULUL 
(o activitate profesională la locul de  muncă)

Unitate de competenţă 
UC 1
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Unitate de competenţă 
UC 2

Unitate de competenţă 
UC 3

Figura 4. Conţinutul modulului

SINTEZĂ
Proiectarea modulelor de instruire 
profesională are la bază trei etape:

• Stabilirea sistemului de 
competenţe, ce urmează a fi  
format;

• Eşalonarea competenţelor 
într-o anumită consecutivitate; 

• Proiectarea propriu-zisă a 
competenţelor profesionale.
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Modulul pentru instruirea profesională va avea următoarea structură:

• titlul modulului;

• scopul modulului;

• unităţile de competenţă (rezultatele învăţării), pe care elevul va fi  capabil să le demonstreze la 
fi nal de modul;

• conţinutul de formare (achiziţiile teoretice şi practice): 
a) abilităţile ce trebuie formate şi dezvoltate; 
b) cunoştinţele teoretice necesare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale; 
c) lucrări practice recomandate pentru unităţile de competenţă;

• precondiţii pentru asimilarea modulului

• specifi caţii metodologice

• sugestii de evaluare a competenţelor profesionale;

• resurse (materialele consumabile şi utilajul-suport cuantifi cate, necesare pentru asi gurarea 
condiţiilor de realizare a procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor);

• lista resurselor didactice recomandate.

Recomandăm proiectarea tabelară a modulului, deoarece este mai explicită pentru o abordare curriculară 
şi are următoarele avantaje:

• permite prezentarea sistemică şi explicită a parcursului didactic;
• este posibilă şi vizibilă eşalonarea elementelor de structură după prioritate;
• este posibilă reprezentarea raportului de interdependenţă şi funcţionalitate între elementele 

componente. 

Pentru a ghida activitatea celor ce vor proiecta curriculumul meseriei, vom explica necesitatea eşalonării 
într-un fel anume a elementelor constitutive ale modului.

a) Titlul modulului 

Titlul modulului este exprimat în termeni de competenţă şi constituie orientativul principal în procesul 
de pre dare-învăţare-evaluare. Toate activităţile profesorului şi elevului sunt subordinate dezideratului 
propus. 

Titlul modulului va conţine componenta acţionară, exprimând Ce va fi  capabil elevul să demonstreze la 
fi nal de program. Astfel, la formularea titlului modulului se recomandă utilizarea expresiilor nominalizate 
ale acţiunii (de ex. a realiza – realizarea, a monta – montarea, a executa – executarea). Adică, denumirea 
modulului va fi  formulată în termeni de acţiune. 

Titlul modulului va fi  concis, nu va conţine paranteze, linii de legătură sau punct şi virgulă, cu excepţia 
cazurilor când aceste semne de punctuaţie sunt necesare pentru clarifi care.

Tabelul nr. 4. Sugestii pentru formularea titlului modulului
Formulare incorectă Formulare corectă

• Lăcătuşărie/ Activităţi de lăcătuşărie;
• Linii electrice aeriene. 

• Realizarea activităţilor de lăcătuşărie;
• Montarea liniilor electrice aeriene.
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Titlurile modulelor vor fi  specifi cate în certifi catul de califi care al elevului.

Titlul modulului conţine numerotaţia acestuia în contextul curriculumului. De exemplu: meseria 
Electrogazosudor-montator, Modulul II: Tăierea cu gaz şi plasmă – se indică numărul de ordine al 
modulului în contextul eşalonării logice a acestora. 

b) Scopul modulului 
Modulul este o unitate de învăţare cu un scop clar de instruire. Formularea scopului modulului ne permite 
să prezentăm printr-o descrie re amplă, generalizată, intenţia formativă a profesorului şi elevului. Deci, 
scopul modulului este intenţia didactică generalizată, cu accent pe rezultatul învăţării. 

Fiecare modul este legat de anumite competenţe din califi care sau standardul ocupaţional. De aceea, 
proiectorii de curriculum vor examina cu atenţie califi cările profesionale şi, după caz, standardele 
ocupaţionale şi vor determina clar ce va trebui să poată demonstra elevul la fi nalizarea modulului. 

De exemplu: meseria Electrogazosudor-montator, Modulul II: Tăierea cu gaz şi plasmă, Scopul modulului 
este: Formarea competenţelor de pregătire şi realizare a lucrărilor de tăiere cu gaz şi plasmă a plăcilor 
şi ţevilor din aliaje feroase. 

c) Timpul de însuşire a modulului
Proiectarea timpului necesar pentru formarea unităţilor de competenţă se va face după elaborarea 
integrală a modulului. La această etapă va fi  estimat numărul de ore pentru instruire teoretică, instruire 
practică, precum şi evaluare la fi nal de modul. Dimensiunea de timp a structurii modulului este un reper 
în procesul de management al rea lizării prevederilor curriculare. 

d) Finalităţile de învăţare la nivel de modul/unităţile de competenţă
După ce a fost determinată denumirea modulului, care reprezintă o activitate profesională complexă şi 
asigură realizarea unei sarcini de muncă, vor fi  formulate unităţile de competenţă care, eşalonate logic, 
reprezintă fi nalităţi de învăţare ale modulului. Unitatea de competenţă este un enunţ ce specifi că în 
termeni comportamentali, măsurabili, concreţi şi detectabili cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare 
pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. Unităţile de competenţă pot fi  descrise ca 
fi ind cognitive (la nivel de cunoaştere şi înţelegere) şi practice (la nivel de aplicare). Acestea sunt activităţi 
concrete ce pot fi  observate şi evaluate în procesul de instruire şi la fi nele acestuia. 

Unităţile de competenţă (fi nalităţile modulului), care derivă din competenţele generale şi specifi ce din 
califi cările profesionale sau după caz, din standardele ocupaţionale, sunt formulări clare referitoare la 
ceea ce un elev trebuie să ştie/să înţeleagă şi să fi e capabil să facă în urma procesului de învăţare la 
fi nal de modul.

Unităţile de competenţă ne permit să proiectăm re zul  tatele pretinse ale elevului, într-o manieră logică 
şi prin aceasta să oferim un reper metodic actanţilor educaţionali (profesorului şi elevului), pentru ca 
aceştia să poată constata şi evalua mai uşor calitatea procesului de for mare a competenţelor.

Pentru formularea unităţilor de competenţă vor fi  utilizate taxonomiile lui Bloom şi Dave (vezi Anexa 
4, 5). Verbele de acţiune propuse în taxonomia lui Bloom sau Dave vor fi  utilizate în dependenţă de 
cunoştinţele/înţelegerea sau abilităţile la care se raportează setul de competenţe din modul. Unităţile de 
competenţă vor fi  revizuite dacă va fi  cazul. 
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La elaborarea unităţilor de competenţă, în mod special celor tehnice, conceptorii de curriculum vor 
acorda prioritate pentru formarea competenţe profesionale specifi ce (în anumite cazuri generale), care 
reprezintă paşi/operaţii ale procesului tehnologic: 

– Organizarea raţionala a locului de lucru

– Aplicarea normelor de secu ri ta te şi să nă ta te în muncă

– Utilizarea raţionala a materialelor 

– Utilizarea instrumentelor şi utilajului specializat

– Realizarea procesului tehnologic 

– Evaluarea calităţii produsului 

– Aplicarea normelor de protecţia mediului ambiant

 
Formulăm câteva sfaturi practice pentru scrierea fi nalităţilor de învăţare

1. Unităţile de competenţă (fi nalităţile modulului) sunt competenţele profesionale, care asigură 
realizarea scopului modulului. Acestea derivă din califi carea profesională şi, după caz, din 
competenţele profesionale din standardul ocupaţional. 

2. Formulaţi fi ecare unitate de competenţă, începând cu un verb substantivizat, urmat de un 
compliment direct.

3. Utilizaţi doar un singur verb pentru fi ecare unitate de competenţă.

4. Evitaţi utilizarea verbelor ambigue sau vagi de tipul: a şti, a înţelege, a învăţa, a se familiariza, a 
face cunoştinţă cu, a fi  conştient despre.

5. Evitaţi propoziţii complicate şi lungi.

6. Asiguraţi conexiunea dintre fi nalităţile de învăţare şi scopul modulului.

7. La scrierea unităţilor de competenţă, estimaţi corect durata timpului necesar pentru atingerea 
fi nalităţii. Întrebaţi-vă dacă este reală atingerea fi nalităţii propuse cu resursele temporare 
disponibile.

8. Formulând unităţile de competenţă, întrebaţi-vă cum acestea vor fi  evaluate, adică, cum veţi 
şti că elevul a tins fi nalităţile învăţării. Dacă unităţile de competenţă sunt prea generale/largi, ar 
putea fi  difi cil de evaluat aceste fi nalităţi în mod efi cient. Dacă unităţile de competenţă sunt prea 
detaliate, acestea se vor suprapune cu cunoştinţe şi abilităţi concrete, fapt ce nu va permite 
evaluarea capacităţii elevului de a realiza sarcini profesionale. 

9. Pentru a facilita gestionarea modulului, se recomandă ca unităţile de competenţă ale modulului 
să fi e numerotate. De exemplu: UC 1, UC 2, UC 3…

e) Conţinuturi de formare

Pentru formarea fi ecărei unitate de competenţă sunt formulate şi eşalonate într-o anumită ordine părţile 
com po nente ale conţinutului modulului. Pentru elaborarea conţinuturilor de instruire profesională, autorii 
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de curriculum vor examina cu atenţie competenţele specifi ce, precum şi abilităţile şi cunoştinţele aferente 
competenţei, incluse în califi carea profesională.

Mai întâi, sunt prezentate abilităţile, deoa rece acestea asigură demonstrarea competenţelor. Apoi sunt 
formulate cunoştinţele, în baza cărora sunt formate abilităţile. Un rol metodic impor tant îl are formularea 
lucrărilor practice, prin care conceptorii de curri cu lum proiectează anumite situaţii de învăţare şi rezultate 
observabile şi mă su rabile, care asigură îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu abilităţile şi creează condiţii 
pentru formarea competenţelor. 

De exemplu: Curriculumul la meseria Electrogazosudor-montator, 

Modulul I: Prelucrarea metalelor, 

Unitatea de competenţă 1: Executarea lucrărilor de trasare

Unitatea de competenţă 1: Executarea lucrărilor de trasare

Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice

• Respectarea normelor securităţii 
muncii în procesul de trasare;

• Acordarea primului ajutor în 
cazul leziunilor, traumatismelor 
mecanice;

• Clasifi carea metalelor;
• Descrierea caracteristicilor 

metalelor utilizate în lăcătuşărie;
• Clasifi carea instrumentelor utilizate 

în trasare
• Verifi carea integrităţii şi a stării 

tehnice a SDV-urilor
• Aprecierea importanţei integrităţii 

SDV- urilor;
• Citirea desenelor de execuţie 

simple;
• Trasarea manuală conform 

desenului tehnic;
• Verifi carea calităţii trasării conform 

desenului tehnic.
• Ascuţirea sculelor de trasare

• Normele securităţii muncii în 
procesul trasării;

• Diversitatea metalelor utilizate în 
lăcătuşărie;

• Reguli/ modalităţi de prelucrare a 
suprafeţelor

• Instrumente utilizate în trasare
• Integritatea stării tehnice a SDV-

urilor: rolul şi importanţa;
• Desenele tehnice. Rolul desenelor 

tehnice în procesul trasării
• Procesul tehnologic de trasare 

manuală
• Controlul calităţii trasării conform 

desenului tehnic

• Trasarea, arbitrar pe placa 
metalică, a liniilor paralele, 
perpendiculare şi sub unghi 
prestabilit;

• Trasarea conturului închis 
format din linii drepte, 
cercuri şi arcuri de cerc;

• Trasarea unui contur 
al piesei cu preluarea 
dimensiunilor de pe şablon;

Modulul nu are un conţinut şi o complexitate predeterminată. Vor fi  proiectate module mai simple 
ca structură şi module mai complexe. Complexitatea modulelor este determinată de complexitatea 
competenţelor ce trebuie formate. 

Pentru fi ecare unitate de competenţă vor fi  indicate, în mod explicit, achiziţiile teoretice şi practice 
ale elevului, adică sistemul de cunoştinţe, abilităţi practice şi/sau atitudini necesare pentru realizarea 
anumitor atribuţii şi sarcini cognitive şi/sau practice. 
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În cazul când sarcina/activitatea profesională este mai puţin complexă, proiectarea acesteia se va face 
printr-o singură unitate de competentă. De exemplu:

Curriculumul la meseria Electrician în construcţii, 

Modulul V – Instalarea prizei de pământ

Unitatea de competenţă: Instalarea prizei de pământ
Abilităţi Cunoştinţe Tematica lucrărilor practice

• Aprecierea rolului şi importanţei 
prizei de pământ;

• Citirea desenului tehnic;
• Pregătirea locului de instalare a 

prizei de pământ;
• Respectarea cerinţelor faţă de 

protecţia mediului ambiant;
• Calcularea prizei de pământ 

conform structurii solului;
• Selectarea instrumentelor ne ce sare 

instalării prizelor de pământ;
• Selectarea materialelor necesare 

instalării prizelor de pământ;
• Determinarea dimensiunii prizei şi 

conductoarelor montate în sol;
• Analiza proprietăţilor prizei şi 

conductoarelor montate în sol;
• Descrierea procesului tehnologic 

de montare a prizelor de pământ;
• Instalarea prizelor de pământ;
• Verifi carea rezistenţei prizei de 

pământ în dependenţă de apara-
tele utilizate;

• Remedierea defecţiunilor în 
instalarea prizelor de pământ;

• Respectarea tehnicii securităţii în 
instalarea prizelor de pământ;

• Acordarea primului ajutor în cazul 
traumatismelor tipice pro ce sului de 
instalare a prizelor de pământ.

• Rolul prizei de pământ;
• Desenul tehnic;
• Condiţii de pregătire a locului de 

muncă;
• Calculul prizei conform structurii 

solului;
• Cerinţe faţă de instalarea prizei de 

pământ;
• Instrumente utilizate la instalarea 

prizelor de pământ;
• Materiale utilizate la instalarea 

prizei de pământ;
• Tipurile prizelor de pământ: în 

triunghi, pătrate şi talpa gâştei;
• Dimensiunile prizei şi conduc toa-

relor montate în sol;
• Proprietăţi ale prizei şi conduc toa-

relor montate în sol;
• Procesul tehnologic de instalare a 

prizelor de pământ;
• Procedura de verifi care a 

rezistenţei prizei de pământ;
• Procedee de verifi care a rezistenţei 

prizei de pământ în dependenţă de 
aparatele utilizate;

• Defecţiuni tipice în instalarea 
prizelor de pământ;

• Tehnica securităţii în instalarea 
prizelor de pământ;

• Traumatisme tipice procesului de 
instalare a prizelor de pământ;

• Săparea şanţului pentru 
priza de pământ,

• Baterea manuală a 
electrozilor;

• Baterea mecanică a 
electrozilor;

• Unirea electrozilor cu 
platbanda;

• hidroizolarea locurilor 
sudate;

• Montarea cutiei de 
separaţie: pregătirea 
locului de conectare a 
platbandei cu conductorul 
de împământare;

• Verifi carea prizei de pământ
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În cazul când sarcina/activitatea profesională este mai complexă, proiectarea acesteia se va face prin 
mai multe unităţi de competentă. De exemplu: 

Curriculumul la meseria Tencuitor, 

Modulul V – Realizarea tencuielilor decorative

Administrarea modulului: 

Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la fi nal de modul) IT IP Total
UC 1. Combinarea culorilor pentru spaţii cu diferite destinaţii 6 6 12
UC 2. Realizarea tencuielilor decorative clasice (tradiţionale) 28 24 52
UC 3. Realizarea tencuielilor decorative performante (moderne) 24 84 108
UC 4. Fixarea ornamentelor şi elementelor de decor 24 66 90
Evaluare modul 2 6 8
Total 84 186 270

Achiziţii teoretice şi practice:

Unitatea de competenţă 1. Combinarea culorilor pentru spaţii cu diferite destinaţii

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice 
recomandate

• Identifi carea culorilor;
• Selectarea culorilor pentru combinare;
• Utilizarea cercului cromatic de culori;
• Selectarea culorilor pentru fi nisarea 

suprafeţelor;
• Combinarea culorilor conform 

proiectului;

• Tipuri de culori, caracteristici;
• Efectele culorilor asupra omului;
• Culori şi combinaţii de culori 

pentru spaţii cu diferite destinaţii.
• Cercul cromatic de culori. 

• Selectarea culorilor pentru 
combinarea şi fi nisarea 
suprafeţelor;

• Combinarea culorilor 
conform soluţiilor cromatice 
indicate în proiect;

• Combinarea culorilor 
conform proiectului

Unitatea de competenţă 2. Realizarea tencuielilor decorative clasice (tradiţionale)
• Organizarea locului de lucru;
• Selectarea instrumentelor, utilajului şi 

materialelor necesare;
• Identifi carea tencuielilor decorative 

după caracteristici, proprietăţi şi 
domeniul de utilizare;

• Respectarea normelor şi standardelor 
pentru realizarea tencuielilor 
decorative;

• Dozarea materialelor;
• Prepararea diverselor tipuri de mortar 

în mod manual şi mecanizat;
• Pregătirea suprafeţelor pentru 

realizarea tencuielilor decorative;
• Aplicarea tencuielilor decorative, 

asigurând protecţia suprafeţelor 
elementelor decorative;

• Verifi carea, pe etape, a calităţii lucrului 
îndeplinit 

• Cerinţe faţă de organizarea 
locului de muncă a tencuitorului;

• Clasifi carea şi caracteristica 
tencuielilor decorative: 
tradiţionale (clasice), performante 
(moderne);

• Materiale pentru tencuieli 
decorative clasice (pigmenţi);

• Procesul tehnologic de preparare 
a mortarelor decorative clasice;

• SDV-uri specifi ce tencuielilor 
decorative clasice;

• Defectele suprafeţelor vechi şi 
remedierea acestora;

• Procesul tehnologic de realizare 
a tencuielii decorative colorate 
clasice: var-nisip

• Norme de calitate ale tencuielilor 
decorative clasice.

• Prepararea mortarelor 
decorative;

• Aplicarea stratului 
decorativ;

• Prelucrarea stratului 
decorativ.
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Unitatea de competenţă 3. Realizarea tencuielilor decorative performante (moderne)

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice 
recomandate

• Selectarea instrumentelor, utilajului şi 
materialelor necesare;

• Pregătirea suprafeţei;
• Înlăturarea defectelor;
• Marcarea desenului;
• Amorsarea suprafeţei;
• Prepararea mortarului decorativ;
• Aplicarea stratului decorativ;
• Structurarea stratului decorativ;
• Prelucrarea stratului decorativ;
• Verifi carea calităţii lucrului îndeplinit 

pe etape 

• Materiale pentru tencuieli 
decorative performante;

• Prepararea mortarelor decorative 
performante;

• SDV-uri specifi ce tencuielilor 
decorative performante;

• Procesul de realizare a 
tencuielilor decorative 
performante (moderne): 
plaster de marmură, tencuieli 
structurate, tencuieli facturate, 
veneţiene; 

• Norme de calitate ale tencuielilor 
decorative moderne

• Defectele tencuielilor decorative 
performante (moderne) şi 
remedierea lor;

• Pregătirea suprafeţei;
• Amorsarea suprafeţei;
• Prepararea mortarului 

decorativ;
• Aplicarea stratului 

decorativ: plaster de 
marmură, tencuieli 
structurate, tencuieli 
facturate, veneţiene;

• Structurarea stratul 
decorativ;

• Prelucrarea stratului 
decorativ;

Unitatea de competenţă 4. Fixarea ornamentelor şi elementelor de decor
• Selectarea instrumentelor, utilajului şi 

materialelor necesare;
• Confecţionarea şablonului;
• Fixarea riglelor de ghidare;
• Aruncarea mortarului pe suprafaţă;
• Tragerea profi lurilor drepte;
• Tragerea profi lurilor curbe (arcele)
• Tragerea rozetelor;
• Turnarea elementelor de decor:
• Confecţionarea formei şi patului 

pentru elementul de decor;
• Marcarea elementelor de decor; 
• Croirea elementelor de decor;
• Fixarea elementelor de decor,
• Chituirea rosturilor;
• Şlefuirea rosturilor,
• Verifi carea calităţii lucrului îndeplinit;

• SDV – uri specifi c pentru turnare 
şi fi xare a elementelor de decor 

• Materialele utilizate la executarea 
lucrărilor cu elemente de decor 

• Tipuri şi caracteristica 
elementelor de decor;

• Cerinţe de executare a profi lurilor 
trase;

• Cerinţe de confecţionare a 
şablonului;

• Reguli de fi xare a riglelor de 
ghidare;

• Cerinţe de tragere a profi lurilor 
drepte;

• Profi luri curbe (arcele)
• Cerinţe de tragere a rozetelor;
• Tehnologia de confecţionare a 

formei şi a patului;
• Tehnologia de turnare a 

elementelor de decor;
• Cerinţe de fi xare a elementelor 

de decor: polistiren expandat, 
poliuretan, ipsos; 

• Norme de calitate la executare şi 
realizarea elementelor de decor;

• Confecţionarea şablonului;
• Fixarea riglelor de ghidare;
• Tragerea profi lurilor drepte;
• Tragerea profi lurilor curbe 

(arcele)
• Tragerea rozetelor;
• Turnarea elementelor de 

decor:
• Confecţionarea formei şi 

patului pentru elementul de 
decor;

• Turnarea elementelor de 
decor (polistiren expandat, 
poliuretan, ipsos); 

• Poziţionarea, fi xarea şi 
fi nisarea elementelor de 
decor,
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Proiectarea conţinuturilor de formare 

Prin proiectarea conţinutului procesului de formare, se stabileşte baza teoretică a formării competenţei, 
adică atitudinile, cunoştinţele, precum şi baza aplicativ-practică – abilităţile. 

Proiectarea atitudinilor

Modalităţi explicite de formare a atitudinilor.
1. Profesorul identifi că aspectele atitudinale pentru activităţile didactice concrete. În orice activitate 

realizată cu elevii, cadrul didactic va conştientiza ce atitudini trebuie să formeze. 
2. În context curricular, atitudinile sunt formulate distinct, uneori, la Abilităţi, Lucrări practice, sau se 

subînţeleg din formularea acestora.

De exemplu: 
• Pregăteşte, cu tenacitate, suprafeţele metalice pentru tăiere;
• Verifi că, cu responsabilitate, starea tehnică a utilajului de tăiere cu fl acără de gaze. 

Modalităţi implicite de formare a atitudinilor
1. Atitudinile se formează în procesul didactic. Sursă 

pentru formarea acestora fi ind comportamentul 
profesorului, atitudinea lui faţă de elevi şi lucrul 
care trebuie făcut.

2. Atitudinile se formează prin ambianţa creată 
în grupa academică. Însăşi comportamentul 
elevilor, comunicarea între ei, spiritul critic, 
modalităţile de evaluare reciprocă sunt surse de 
formare a atitudinilor. 

3. Atitudinile se formează şi ca rezultat al culturii organizaţionale a şcolii. Condiţiile de formare 
profesională create pentru elevi, tradiţiile şcolii, sunt la fel un factor determinant în formarea 
atitudinilor. 

Proiectarea abilităţilor
• Ce abilităţi?
• Câte abilităţi? 
• Cât de complexe să fi e abilităţile? 

La aceste întrebări conceptorii de curriculum al meseriei, 
răspund prin îmbinarea a două documente im por tante 
ale formării pro fe  sionale: califi carea pro fesională şi 
standardul ocupaţional. 

Conform Descriptorilor de defi nire a nivelurilor Cadrului National al Califi  cărilor al Republicii Moldova în 
perspectiva rezultatelor învăţării şi for mă rii pe parcursul întregii vieţi, pentru nivelul 3 de califi care este 
stabilit următorul nivel de complexitate a abilităţilor: 

– demonstrează o gamă de abilităţi dezvoltate pentru a efectua mai multe sarcini complexe într-un 
mod efi cient şi în contexte necunoscute şi imprevizibile;

– comunică mai multe informaţii complexe;

SINTEZĂ
Concluzionam că curriculumul 
unei meserii va refl ecta prin ideile 
directorii, sistemul de atitudini 
care trebuie format şi mai puţin, va 
proiecta  concret unele atitudini. 

CONSTATĂRI
Proiectarea abilităţilor  se axează pe 
două dimensiuni: volum şi complexitate. 
Acestea sunt nişte dimensiuni 
interdependente, îmbinarea reuşită 
a cărora asigură calitatea pregătirii 
profesionale.  
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– rezolvă probleme de bază, prin aplicarea de metode, instrumente, ma te riale şi informaţii furnizate 
într-un mediu restrâns de învăţare;

Abilităţile derivă fi e din competenţele specifi ce, fi e din sarcinile pe care muncitorul le execută la locul de 
muncă în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. Sarcinile sunt descrise atât în standardul ocupaţional, cât 
şi în califi carea profesională. 

Cei care proiectează abilităţile ce urmează a fi  formate vor ţine cont de corelarea acestora cu 
cunoştinţele.

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Recomandăm proiectarea abilităţilor în termeni de acţiune. Deoarece activităţile profesionale ale muncitorilor 
califi caţi,  ce deţin nivel 3 de califi care, se bazează pe activităţi motorii, este bine să avem drept reper 
taxonomia obiectivelor educaţionale pentru domeniul psihomotor.

Există mai multe taxonomii pentru do me niul psihomotor, care ajută la proiectarea obiec tivelor curriculare 
(orientate spre for ma rea abilităţilor şi ca fi na li tate ma joră a com pe tenţelor, vezi anexele 5, 6, 7).

CONSTATĂRI
Taxonomia este  un instrument efi cient de proiectare a activităţii didactice la clasă şi totodată un 
instrument extraordinar de evaluare curentă/continuă. Cu ajutorul taxonomiei, cadrele didactice 
urmăresc metodic procesul de formare a abilităţilor.  

Pentru proiectarea abilităţilor, recomandăm con cep to rilor de curriculum să uti li zeze taxonomia lui Dave 
(vezi Anexa 5). Cu atît mai mult că această ta xo nomie oferă şi verbele potri vite acţiu nilor proiec tate.

Reţineţi

La nivel curricular, nu este nevoie de a proiecta amănunţit procesul de învăţare, deoarece trebuie să oferim  
câmp de libertate şi cadrelor didactice. 

Prin proiectarea unor activităţi cu un grad mai înalt de complexitate, sunt „înghiţite”, acţiunile mai simple, care 
le procedează.

IDEI
CHEIE
IDEIIDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Curriculumul unei meserii se bazează pe „educaţia prin activitate”. Fără a nega importanţa cunoştinţelor 
teoretice, subliniem rolul învăţării prin acţiune, specifi c formării profesionale prin învăţământul profesional tehnic 
secundar. A şti să faci este rezultatul proiectat curricular, care stă la baza obţinerii califi cării profesionale. 
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Proiectarea cunoştinţelor
– Ce cunoştinţe? 
– Ce volum de cunoştinţe?
– Cât de complexe să fi e cunoştinţele? 

La aceste întrebări concep torii de curriculumul al 
meseriei răspund, făcând referinţă la documentele 
nor ma tive-reglatorii: Cadrul Naţional al Califi  că ri lor şi 
Califi carea Profesională pentru meseria concretă (dacă 
este elaborată).

Cadrul naţional al califi cărilor conţine anumiţi descriptori, caracteristici nivelului de ca li fi  care. Este 
cunoscut faptul că fi na li ta tea învăţământului profesional tehnic secundar este cali fi  carea de nivel 3. 

Conform acestui nivel de califi care, Descriptori de defi nire a nivelurilor Cadrului naţional al Califi cărilor 
al Republicii Moldova în perspectiva rezul ta telor învăţării şi formării pe parcursul întregii vieţi, stabilesc 
următorul nivel de complexitate a cunoştinţelor pe care îl deţine titularul documentului ce confi rmă 
pregătirea profesională:

• înţelege relevanţa cunoştinţelor teoretice şi informaţiilor referitoare unui domeniu de muncă sau 
de studiu;

• evaluează şi interpretează faptele de stabilire a principiilor de bază şi a conceptelor dintr-un 
anumit domeniu de muncă sau de studiu;

• înţelege fapte şi proceduri ce se exercită la realizarea sarcinilor mai complexe şi la aplicarea 
instrucţiunilor;

• alege şi utilizează cunoştinţe relevante obţinute din propria iniţiativă în vederea soluţionării 
diverselor acţiuni specifi ce pentru sine şi pentru alţii;

Al doilea document normativ, care trebuie consultat în procesul proiectării cunoştinţelor este Califi carea 
Profesională (a meseriei), în care sunt proiectate cunoştinţele pentru fi ecare competenţă specifi că. 
Cunoştinţele necesare pregătirii profesionale pot fi  deduse şi din standardul ocupaţional: orice abilitate 
sau competenţă cerută la locul de muncă are la bază anumite cunoştinţe. 

O sursă importantă pentru proiectarea cunoştinţelor sunt tradiţiile formării profesionale în do me niul unei 
anumite meserii şi realitatea profesională. Această sursă are mai mult un caracter subiectiv, dar necesar 
de implicat în proiectarea curriculară. Experţii în domeniul profesional cunosc gradul de funcţionalitate a 
anumitor cunoştinţe. Cunosc particularităţile însuşirii acestora în procesul formării profesionale, atuurile 
şi difi cultăţile de însuşire. 

Totodată, în determinarea volumului cunoştinţelor vom fi  precauţi să nu aglomerăm modulul cu conţinuturi 
secundare. Trebuie să ţinem cont de faptul că unele conţinuturi teoretice (cunoştinţe) reprezintă interes, 
dar nu sunt esenţiale pentru formarea competenţelor profesionale.

Conţinuturile teoretice ale competenţelor profesionale vor fi  structurate pe:
– fapte (noţiuni), care sunt denumiri concrete ale obiectelor, fenomenelor. De ex. 1 milă = 1.6 km.
– concepte, care reprezintă clase de obiecte care au unele trăsături comune, dar denumiri diferite. 

Conceptul de pix este diferit de conceptul de creion.
– principii, care reprezintă regulile în baza cărora funcţionează mediul înconjurător. 
 De ex. E = MC² este o formulă bine-cunoscută, care exprimă corelaţia dintre energie şi masă.

CONSTATĂRI
Sistemul de cunoştinţe, proiectat în 
curriculumul unei meserii se axează pe 
două dimensiuni: volum şi complexitate. 
Sunt nişte dimensiuni interdependente, 
îmbinarea reuşita a cărora asigura 
calitatea pregătirii profesionale.  

5. METODOLOGIA PROIECTĂRII CURRICULUMULUI



38

– procedee, un procedeu descrie pas cu pas modalitatea de realizare a unei acţiuni. Chiar dacă 
persoana cunoaşte procedeul, aceasta nu înseamnă că îl poate şi realiza de facto. 

– procese, care reprezintă descrierea derulării evenimentelor. 
– structură, care descrie relaţiile dintre elementele unui grup de obiecte sau concepte. 

Recomandăm conceptorilor de curriculum să proiecteze acele conţinuturi teoretice, care sunt ne cesare 
pentru formarea abilităţilor practice, şi respectiv, a competenţelor profesionale. Pentru proiec tarea 
algoritmică a cunoştinţelor de însuşit, recomandăm consultarea sugestiilor din anexa nr. 8. 

Proiectarea sarcinilor/ lucrărilor practice 

Sarcina practică reprezintă o activitate de învăţare, care este o simulare a activităţii la locul de muncă. 
Sarcina practică are un început şi un sfârşit bine defi nit, este observabilă şi măsurabilă, consistă din mai 
mulţi paşi/operaţii, rezultatul căreia reprezintă un produs, serviciu sau o decizie. 

Sco pul sarcinilor practice, realizate în cadrul instruirii practice, este de a aplica cunoştinţele teo re tice 
în vederea formării abilităţilor practice, precum şi a atitudinilor. Realizarea sarcinilor prac tice va asigura 
formarea şi consolidarea competenţelor profesionale. Din aceste consi de ren te, autorii de curriculum 
vor propune sarcini practice în strictă conformitate cu unităţile de competenţă (fi nalităţile) şi scopul 
modulului. 

f) Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Precondiţiile pentru studierea modulului sunt cerinţele prealabile faţă de cunoştinţele şi abilităţile pe care 
trebuie să le stăpânească elevul înainte de a începe studierea modulului. Vor fi  indicate conţinuturile din 
disciplinele de cultură generală, care în mod obligatoriu, trebuie să fi e achiziţionate până la demararea 
procesului de instruire la modulul în cauză.

g) Specifi caţii metodologice
Specifi caţiile metodologice sunt particularităţile metodologice, recomandate pentru a fi  utilizate în 
procesul de planifi care, predare şi învăţare a conţinutului modulului.

h) Sugestii pentru evaluare 
Prin Sugestii de evaluare este prezentată abordarea metodologică a evaluării, care indică modul de 
organizare a acestei etape în procesul de învăţare. 

Sugestiile de evaluare reprezintă descrierile/specifi caţiile care defi nesc instrumentele şi tehnicile utilizate 
pentru a determina în ce măsură învăţarea a fost realizată, precum şi condiţiile de realizare a activităţilor 
de evaluare. 

În procesul de evaluare elevul trebuie să demonstreze:
– Cum execută sarcinile? 
– De ce le execută într-un fel sau altul?

La formularea sugestiilor de evaluare, autorii de curriculum vor tine cont de următoarele aspecte:
– Conexiunea cu unităţile de competenţă (fi nalităţile de învăţare) ale modulului
– Metodele de evaluare
– Criteriile de evaluare pentru proces şi produs
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1. Conexiunea cu unităţile de competenţă (fi nalităţile de învăţare) 
Unităţile de competenţă (fi nalităţile de învăţare) defi nesc ce trebuie să fi e evaluat, şi respectiv, determină 
ce trebuie să fi e predat. Ţinând cont de faptul că unităţile de competenţă sunt axate pe demonstrarea 
cunoştinţelor, abilităţilor sau competenţelor (generale şi specifi ce), în sugestiile de evaluare autorii vor 
pro pune pentru evaluare sarcini care vor permite măsurarea achiziţionării acestor cunoştinţe, abilităţi sau 
competenţe. 

Este esenţial ca toate unităţile de competenţă ale modulului să fi e acoperite de activităţi/sarcini de 
evaluare. Astfel, sarcina/sarcinile propusă/e pentru evaluare trebuie să oglindească fi nalităţile de învăţare 
ale modulului. Există cazuri când o singură sarcină complexă acoperă mai multe unităţile de competenţă 
(fi nalităţi de învăţare).

2. Metode de evaluare
În dependenţă de tipul modulului şi unităţile de competenţă ale acestuia, autorii de curriculum vor selecta 
şi propune diferite metode de evaluare, aplicate la fi nal de modul. În unele cazuri metoda de evaluare 
este deja indicată sau formulată în lista fi nalităţilor de învăţare. Există cazuri, cînd o singură metodă de 
evaluare ar putea să nu acopere evaluarea tuturor fi nalităţilor. 

Pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice (proba teoretică) autorii de curriculum vor recomanda nivelul de 
complexitate a cunoştinţelor (conform taxonomiei lui Bloom) pe care va trebuie să îl demonstreze elevii. 
Totodată, autorii de curriculum nu vor limita demonstrarea cunoştinţelor doar la nivelul 1 (memorarea 
faptelor). 

Cunoştinţele teoretice pot fi  evaluate prin test scris, care poate fi  suplimentat cu alte instru mente de 
evaluare, precum: test oral, portofoliu, chestionare orală, proiect, studiu de caz, fi şe de autoevaluare.

În scopul evaluării abilităţilor practice, autorii de curriculum vor propune pentru evaluare un produs (un 
set de produse), una sau mai multe proceduri (proces). Astfel, pentru evaluarea abilităţilor practice se va 
recomanda realizarea unei sarcini practice concrete, a unui test practic sau simulări, activităţi care vor fi  
evaluate prin observare directă a maistrului. La fel, în dependenţă de scopul modulului, pentru evaluarea 
abilităţilor practice pot fi  recomandate realizarea/elaborarea unui proiect sau portofoliu. 

Scopul probelor de evaluare este de a stabili dovezile care demonstrează deţinerea competenţelor 
profesionale. În limita posibilităţilor, sarcinile practice vor reprezenta activităţi de lucru exe cutate la locul 
real de muncă. Astfel, proba de evaluare poate fi  o sarcină/activitate desfăşurată la locul de muncă, dar 
care corespunde nivelului III de califi care. 

Este foarte important ca metoda/metodele de evaluare aplicate să permită cadrelor didactice să determine 
dacă toate rezultatele învăţării (cunoştinţele, abilităţile, competenţele) au fost atinse şi că legătura dintre 
evaluare şi fi nalităţile demonstrate este asigurată. 

3. Criterii de evaluare
Evaluarea se realizează în baza unor criterii care refl ectă performanţa activităţii de învăţare.

Criteriul reprezintă caracteristicile sau proprietăţile specifi ce ale unui obiect, care pot fi  exa mi nate sau 
măsurate. Criteriile se raportează la calitate şi ajută la distingerea obiectelor în „bune” şi „rele”. 

Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate fi nalităţilor de învăţare (unităţilor de competenţă) ale 
modulului, care specifi că cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin 
care poate fi  măsurat nivelul de dobândire a competenţei. 
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Criteriile de evaluare pot fi  considerate drept „prag de trecere”, în baza cărora se decide dacă elevul a 
promovat sau nu testul/proba de evaluare. 

Criteriile de evaluare (numite şi criterii de performanţă) se referă la standarde, norme, pro ceduri existente 
în piaţa muncii, care asigură calitatea produselor sau serviciilor. Criteriile de evaluare reprezintă un nivel 
minim de calitate a unităţilor de competenţă/rezultatelor învăţării acceptat pe piaţa muncii, şi de regulă, 
sunt mai concrete decât fi nalităţile de învăţare. Metoda de evaluare şi criteriile de evaluare determină cu 
exactitate ce se cere de la elev. 

Criteriile de evaluare răspund la întrebarea Cum/în ce mod trebuie realizată activitatea profesională, pentru a 
atinge nivelul de califi care pretins? De exemplu: „Compoziţiile de fi nisare se pregătesc respectând instrucţiunile 
specifi ce de pre pa rare; instrumentele de măsurare sunt selectate în conformitate cu sarcina de lucru”.

Criteriile de evaluare trebuie să fi e clare, să refl ecte fi nalităţile şi să prescrie un comportament observabil 
şi măsurabil, uşor de apreciat. Numărul criteriilor de evaluare depinde de ce vrem să evaluăm. 

În dependenţă de sarcina la locul de muncă, în anumite situaţi trebuie să fi e evaluată procedura de 
executare a sarcinii sau produsul fi nal, pe când în alte situaţii este obligatoriu să fi e evaluate ambele: 
atât procedura, cât şi produsul. 

Indiferent de scopul de evaluare (fi e a produsului, fi e a procedurii sau ambelor), autorii de curriculum vor 
respecta următoarele cerinţe:

1. Formularea clară a abilităţii/competenţei/sarcinii propuse pentru evaluare;

2. Stabilirea condiţiilor de evaluare: 
– Locul: în atelier, laborator, poligon didactic, locul de muncă (dacă este cazul de concretizat),
– Durata de realizare a sarcinii: 2-6 ore,
– Materiale utilizate (dacă sunt altele decât cele indicate în Resurse materiale ale modulului)
– Echipament necesar (dacă sunt altele decât cele indicate în Resurse materiale ale modulului);

3. Determinarea/enumerarea criteriilor de evaluare a realizării sarcinii.

Elaborarea criteriilor de evaluare este foarte utilă pentru doi actanţi: profesorul şi elevul. Aceasta ajută 
profesorul să decidă ce este important de predat şi care este cea mai bună consecutivitate a demersului 
didactic, iar elevul să se concentreze pe ceea ce este obligatoriu de învăţat. 

Pentru evaluarea activităţii elevului, cadrele didactice sau evaluatorii vor elabora fi şe de evaluare a 
produsului şi procesului.

3.1. Criterii de evaluare a Produsului

Produs este obiectul creat după, sau serviciul furnizat în timpul, executării unei sarcini. Produsul poate fi  
un bun vizibil şi palpabil, de ex. mâncarea pe care o gustăm şi mirosim, îmbră că mintea pe care o simţim 
sau muzica pe care o auzim. Serviciul, la fel, este un produs. Me ca nicul verifi că motocicleta – aceasta 
nu este un produs concret – dar un serviciu.

Însă, indiferent de faptul dacă produsul este un bun sau un serviciu, acesta poate fi  măsurat în mod 
obiectiv. Evaluarea produsului este indicată în cazurile în care:

– Rezultatul este mai important decât procesul;
– Există mai mult decât un singur procedeu de realizare acceptabil;
– Observarea procesului este difi cilă.
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Pentru a stabili în mod transparent şi obiectiv dacă produsul este unul bun sau nu, vor fi  utilizate criterii 
de evaluare a produsului. 

Recomandări pentru formularea criteriilor de evaluare a produsului:
– Formulaţi fi ecare criteriu cât mai clar şi simplu posibil, folosind termenii de specialitate obişnuiţi. 
– Utilizaţi unul sau două cuvinte pentru formularea unui criteriu.
– Enumeraţi criteriile într-o succesiune logică. (În cazul bucătarului, aceasta ar putea fi  ordinea în 

care clientul unui restaurant ar aprecia un anumit fel de mâncare.)
– Elaboraţi o listă de criterii rezonabilă ca volum. La un produs se recomandă minim 4-5 şi maxim 

10-15 criterii.

sudor bucătar cofetar
Aspect
Densitate
Culoare
Rezistenţă

Gust
Densitate/consistenţă
Aromă
Culoare
Caracter lipicios 
Temperatura de servire
Prezenţa unor elemente străine
Prezentare 

Aromă
Culoare
Formă 
Gust 
Consistenţă 

3.2. Criterii de evaluare a unei Proceduri (Proces)

Procedura reprezintă o serie de paşi, executaţi într-o anumită consecutivitate, care duc la formarea sau 
demonstrarea unei abilităţi. Pasul este cea mai mică parte identifi cabilă (operaţia indivizibilă) în cadrul 
unei abilităţi/competenţe. 

O altă caracteristică foarte importantă a procedurii este realizarea acesteia în conformitate cu un standard 
sau normă acceptabilă în lumea reală a muncii. Standardul poate să se refere la timpul sau la gradul de 
calitate necesar pentru executarea sarcinii/abilităţii, sau la ambele. 

Recomandări pentru formularea criteriilor de evaluare a procesului/procedurii:
– Formulaţi fi ecare criteriu cât mai clar şi simplu posibil, folosind termenii de specialitate 
– Formulaţi fi ecare criteriu în termeni de acţiune observabilă
– Identifi caţi criterii pentru paşii/operaţiile importante şi nu de rutină
– Pentru fi ecare criteriu, indicaţi pe cât de bine trebuie să fi e realizat pasul/operaţia, în conformitate 

cu care norme/standard/instrucţiuni este realizat
– Expuneţi criteriile într-o succesiune logică de executare a sarcinii/abilităţii
– Elaboraţi o listă de criterii rezonabilă ca volum.

4. Proba de evaluare

Proba de evaluare la fi nal de modul stabileşte dovezile care se cer unei persoane pentru a-şi demonstra 
competenta/ele în atingerea unui rezultat de învăţare. O probă de evaluare se concretizează în exemple 
de activitate pe care o desfăşoară persoana şi trebuie să cuprindă nivelul standard descris de criteriile de 
evaluare, condiţiile de realizare a lucrării şi cerinţele privind nivelul necesar de cunoştinţe. 
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De exemplu: Curriculumul la meseria Electrogazosudor montator

Modulul IV: Sudarea cu sârmă electrod în mediu de gaze protectoare (MAG-MIG)

Sugestii de evaluare

Pentru colectarea dovezilor referitor la deţinerea competenţelor profesionale specifi cate în prezentul 
modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test practic şi teoretic, prin care elevul va 
demonstra că este capabil să: 

– Pregătească locul de muncă;
– Respecte normele securităţii muncii la sudare MAG/MIG; 
– Gestioneze efi cient resursele materiale (SDV-uri, materia primă, deşeuri etc.);
– Stabilească regimuri optime de sudare MAG/MIG în funcţie de marca şi grosimea materialului, 

schema de sudare;
– Realizeze activităţi de pre-sudare (pregătirea semifabricatelor, selectarea tipului adecvat de 

consumabile);
– Realizeze, în conformitate cu schiţa de lucru, construcţii sudate prin utilizarea procedeului MAG/

MIG;
– Remedieze (după posibilitate) neconformităţile îmbinărilor sudate;
– Întreţină utilajul şi echipamentul din dotare.

În scopul evaluării competenţelor profesionale specifi ce la sfârşit de modul, se recomandă executarea de 
către fi ecare elev a unei lucrări care presupune diferite tipuri de îmbinări de placi şi ţevi din oţel inoxidabil 
şi aluminiu (cel puţin 4 îmbinări), conform schemei, timp de 2 ore.

i) Resurse materiale

Prin includerea acestei componente în structura modulului, sunt standardizate resursele necesare formării 
profesionale de calitate şi este diminuat riscul organizării procesului didactic şi realizării curriculumului 
doar reieşind din materialele de care dispun şcolile (formăm cu ce avem).

Prezenţa resurselor-standard în formarea profesională este un indicator al viabilităţii instituţiei de 
învăţământ şi a capacităţii acesteia de a realiza formarea profesională într-o anumită meserie. 

În compartimentul Resurse materiale vor fi  indicate resursele necesare pentru formarea competenţei în 
complexitatea sa. Conceptorii de curriculum vor decide ce categorii de resurse sunt necesare pentru a 
realiza o activitate didactică efi cientă. 

De exemplu: Instrumente (Instrumente şi echipament de laborator):
Riglă metalică; bandă de măsurat; menghină; dispozitive de fi xare; masă pentru sudare, scaun 
pentru sudare, sistem de eşapament, echipament pentru tăiere cu gaz şi plasmă.

Materiale consumabile:
Acetilena îmbuteliată; oxigen îmbuteliat (99,7%); 
Plăci de oţel cu conţinut redus de carbon s = 5 – 20 mm.

Echipament de securitate:
Haine de protecţie ignifuge, mănuşi; cască pentru sudori; ochelari de protecţie; încălţăminte.
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Regulamente ce conţin instrucţiuni de lucru:
Regulile tehnicii securităţii la locul de muncă; regulile de protecţie a muncii şi securităţii anti-
incendiare; alte regulamente naţionale de siguranţă personală la efectuarea lucrărilor de sudare.

Materiale didactice:
Set planşe didactice; materiale foto-video; desene de execuţie; folii retroproiector; televizor; video; 
documentaţie tehnică, fi şe tehnologice.

Resurse didactice recomandate:
1. Manual: Sudarea prin topire / Dehelean D. Timişoara: 1997.
2. Manual: Echipamente pentru sudare / Cohal V.: Chişinău, 2001.
3. Extrase din actele legislative şi normative

O structură bună a modulului este cea care îmbină organic toate elementele constitutive, asigurând, 
astfel, realizarea calitativă a procesului de instruire.

5.6. Proiectarea dimensiunii temporare
Orice proiectare curriculară are drept reper şi aspectul temporar. Managementul timpului este pus în 
corelaţie cu volumul şi complexitatea rezultatelor aşteptate. Planul cadru pentru învăţământul profesional 
tehnic secundar stabileşte raportul dintre instruirea de cultură generală şi instruirea de specialitate. La fel 
este recomandat volumul de timp pentru instruirea teoretică şi cea practică. 

CONSTATĂRI
Dimensiunea temporară a curriculumului şi a însuşi procesului  didactic, permite stabilirea unor parametri 
clari ai implicării profesorului şi elevului în formarea competenţelor.  

Curriculumul meseriei ia la baza prevederile planului cadru şi stabileşte timpul necesar pentru formarea 
competenţelor profesionale. 

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

În procesul proiectării curriculare se manifestă autonomia  conceptorilor de curriculum  care gestionează 
timpul  în raport cu sistemul de competenţe necesar de format şi repartizarea timpului pentru formarea 
diferitor competenţe.

Drept reper în stabilirea dimensiunii temporare la această etapă este complexitatea competenţei ce 
urmează a fi  formată. 

Un alt moment important al proiectării dimensiunii temporare îl constituie managementul timpului 
în procesul formării unei anumite competenţe. Cu toate că prevederile planului cadru ne orientează 
asupra necesităţii corelării aspectului teoretic şi cel practic al formării competenţei, cei care proiectează 
curriculumul vor ţine cont de particularităţile procesului de formare a competenţei, de condiţii şi baza 
tehnico-materială (în cazul cînd unele activităţi nu pot fi  realizate în condiţii de atelier, ci necesită teren 
de simulare sau condiţii de şantier).
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CONSTATĂRI
Proiectarea modulară a procesului de formare a competenţelor demonstrează o efi cientizare a 
managementului timpului. Această efi cienţă este favorizată de înlăturarea repetărilor inutile şi predarea 
„in corpore” a întregului conţinut al disciplinelor ce ţin de legislaţia muncii, tehnica securităţii muncii, 
primul ajutor în cazul traumatismelor de producţie, protecţia mediului etc.  

Abordarea modulară ge ne rează o instruire 
integrativă, în cadrul căreia cunoştinţele teoretice 
şi abilităţile se for mea ză ca şi părţi integrante ale 
întregului. În acest caz funcţionează principiul 
complementarităţii funcţionale, sunt va lo rifi cate 
achiziţiile ante rioare. 

Formularea judicioasă a dimensiunii temporare în 
cadrul proiectării curricu lare va fi  una reuşita, dacă:

– se va determina corect complexitatea 
competenţei şi timpul necesar pentru 
procesul de formare a acesteia;

– se va produce o îmbinare judicioasă a teo-
riei cu practica;

– se vor lua în consideraţie particularităţile 
competenţei şi posibilităţile diferitor forme 
de instruire: în sala de curs, în atelier, pe 
terenul de simulare sau pe şantier;

– se vor lua în consideraţie posibilităţile 
tehnico-materiale din atelier şi posibilităţile 
utilizării softurilor de specialitate;

– se va tinde spre omiterea repetărilor inutile 
şi a elementelor subiective în organizarea 
pro cesului de studii. 

Reţineţi

Prin abordarea modulară, formarea profesională 
se produce  după regula: învăţ aici şi acum 
pentru a putea realiza ceva concret. Timpul este  
utilizat pentru realizarea unor sarcini precise  
şi nu după sloganul efemer, învaţă pentru că 
cândva îţi va prinde bine. 

SINTEZĂ
Recomandăm conceptorilor de 
curriculum să coreleze dimensiunea 
temporară a curriculumului cu 
dimensiunea formativă: mai întâi să 
proiecteze cunoştinţele şi abilităţile 
ce urmează a fi  formate şi apoi  să 
gestioneze timpul ce-l au la dispoziţie. 
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6. Proiectarea practicii în producţie
6.1. Proiectarea practicii de producţie ca parte integrantă a 

curriculumului
Stagiile de practică sunt o formă importantă de instruire profesională. Concepţia de formare profesională 
prin învăţământul profesional tehnic secundar refl ectă îmbinarea judicioasă a pre gă tirii teoretice cu 
exersarea abilităţilor în atelier şi cu antrenarea competenţelor profesionale în între prinderile economice. 

Învăţământul profesional tehnic secundar este un învăţământ prin acţiune; elevul este învăţat a şti să 
facă, preponderent prin metoda exerciţiului. Aplicaţia practică, în raport cu instruirea teoretică, are un rol 
determinant. Achiziţiile teoretice îi servesc elevului, doar ca bază pentru for marea abilităţilor practice. 
În acest sens, se pune un accent considerabil pe activitatea în ateliere, şi după caz, pe terenurile de 
simulare. Cu toate acestea, cel mai efi cient mediu de defi nitivare a pro cesului de formare a competenţelor 
profesionale, sunt stagiile de practică, care permit cunoaşterea de către elev a condiţiilor reale de exercitare 
a meseriei. Şantierul, întreprin derea de producţie oferă următoarele avantaje formării profesionale: 

• Elevul îndeplineşte sarcini concrete în condiţii specifi ce de realizare a meseriei. Sarcinile 
constituie situaţii problemă ce necesită integrarea cunoştinţelor şi abilităţilor, de monstra rea 
atitudinilor profesionale, fapt care permite constatarea competenţei profe sionale şi a nivelului ei 
de calitate. 

• Elevul cunoaşte mediul profesional real: condiţiile de muncă, specifi cul relaţionării în timpul muncii, 
fapt care defi nitivează imaginea generală despre particularităţile de reali zare a meseriei. 

• În procesul îndeplinirii sarcinilor de muncă, acţionează factorii de evaluare a nivelului de pre-
gătire profesională (coordonatorul stagiului de practică de la întreprindere, coor do na torul stagiului 
de practică din instituţie, colegii de muncă), astfel elevul îşi poate auto evalua nivelul pregătirii 
profesionale: identifi că lacunele şi atuurile personale în realizarea meseriei. Statutul său de elev 
îi permite solicitarea ajutorului atât a profesorilor, cât şi a îndrumătorilor de la locul de muncă, iar 
programul de formare profesională îi oferă sufi ciente posibilităţi de lichidare a lacunelor. 

• Şantierul sau întreprinderea de producţie, prin condiţiile reale de realizare a meseriei, motivează, 
de obicei, elevul în tendinţa de angajare în câmpul muncii, îi creează imaginea pro fesională de 
sine şi contribuie la formarea identităţii profesionale. 

Proiectarea stagiilor de parctică se subordonează prevederilor Planului de învăţămînt al meseriei, care 
stabileşte perioada acestei forme de instruire şi durata. Cu toate acestea, concepto rii de curriculum pot 
interveni în ajustarea stagiilor de practică în conţinutul programului de formare profesională. 

În proiectarea curriculumului se va ţine cont de:
• Corelarea pregătirii teoretico-practice cu sarcinile stagiului de practică. Nu poţi să pretinzi elevului 

activitatea pe un şantier ce necesită abilităţi şi competenţe care nu au fost formate. Din aceste 
considerente proiectarea modulelor de instruire va fi  corelată cu perioadele de practică.

• Proiectarea perioadelor de practică în raport cu vârsta elevilor şi prevederile legale cu referire la 
activitatea de muncă pe şantier.

• Proiectarea traseului de formare profesională astfel încât să fi e stabilită o relaţie funcţională 
dintre stagiile de practică şi activitatea instructivă în instituţia de învăţământ. Stagiile de practică 
să fi e precedate de instruirea teoretico-practică în instituţie, la fel şi urmate de instruirea teoretico-
practică în instituţie. Un astfel de design al parcursului de formare profesională îi asigură elevului 
pregătirea necesară pentru activitatea pe şantier şi opor tunitatea de lichidare a lacunelor 
identifi cate în timpul activităţii pe şantier. 
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6.2. Proiectarea curriculumului stagiilor de practică în producţie 
Curriculumul pentru stagiile de practică în producţie va avea următoarea structură:

I. Preliminarii.
II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică în producţie pentru dezvoltarea profesională.
III. Competenţele profesionale specifi ce stagiului de practică.
IV. Administrarea stagiului de practică.
V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică.

VI. Sugestii de evaluare a stagiului de practică.
VII. Cerinţe faţă de locurile de practică.
VIII. Resursele didactice recomandate elevilor.

Structura-tip a curriculumului stagiului de practică este prezentată în Anexa 3.

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 competenţe profesionale.

Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică în producţie 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. 

Produsele ce pot fi  propuse elevilor pentru a fi  realizate în procesul desfăşurării stagiului de practică sunt: 
produse fi nite, servicii.
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7. Refl ecţii privind proiectarea disciplinelor de 
cultură generală

Dezvoltarea personalităţii şi integrarea acesteia în societate are la bază cultura generală şi cultura 
profesională. Califi carea profesională, indiferent de nivelul ei, are la bază cultură profesională, care 
determină comportamentul profesional şi dezvoltarea carierei. Există o relaţie strânsă de interdependenţă 
între aceste două tipuri de culturi pe care le deţine omul.

Formarea competenţei profesionale este în relaţie 
directă cu formarea culturii generale a persoanei, 
căci educaţia are nu numai sarcina de a pre găti 
omul ca element activ al vieţii sociale şi ca forţă de 
muncă, ci şi ca subiect al propriei formări cultural-
spirituale. 

La rândul său nivelul culturii profesionale (competenţele pe care le implică aceasta) infl uenţează nemijlocit 
asupra aspiraţiilor de viaţă, accentuând per ma nent nevoia de dezvoltare. 

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

În  învăţământul profesional tehnic secundar se pune accent pe  nivelul aplicativ al însuşirii culturii generale 
în raport cu formarea profesională. 

Accentuarea aspectului aplicativ al disciplinelor generale este o modalitate de a motiva elevii care sunt 
axaţi preponderent pe însuşirea abilităţilor. 

Există diferite abordări în vederea integrării disciplinelor generale şi instruirii profesionale. Conform 
acestor abordări, integrarea presupune ca predarea disciplinelor generale să încorporeze exemple din 
modulele de instruire profesională şi invers, utilizarea elementelor din disciplinele generale în procesul 
de predare a conţinuturilor de specialitate. 

Integrarea conţinuturilor poate fi  realizată doar dacă profesorii disciplinelor generale şi cei de specialitate 
conlucrează atât în procesul de elaborare a curriculum-urilor, cât şi în desfăşurarea diferitor activităţi de 
învăţare/sarcini didactice, realizate în comun. Drept exemplu ar servi realizarea, în mod simultan, a unui 
proiect comun (de ex. la meseria Electrician), planifi cat de profesorul de fi zică şi cel de specialitate, în 
vederea predării conceptelor de transmisie a electricităţii. Această activitate de învăţare va consolida 
materia predată în cadrul lecţiilor de fi zică şi lecţiilor de specialitate, iar elevul va putea sesiza conexiunea 
între domeniul de specialitate şi disciplina generală. 

Învăţământul de cultură generală urmează în învăţământul profesional tehnic secundar, abordarea 
curriculară specifi că învăţământului de cultură generală. Finalităţile educaţionale ale învăţământului de 
cultură generală, sunt exprimate în termeni de competenţe, iar instruirea se produce în baza disciplinelor 
şcolare. 

Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic secundar, determină numărul de ore pentru 
disciplinele de cultură generală şi modalitatea de eşalonare a acestora în timp.

Reţineţi

Cultura generală constituie baza pe care se 
formează cunoştinţele de specialitate sau cultura 
profesională.
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Este bine ca curriculumul meseriei să refl ecte achiziţiile-suport, necesare pentru formarea 
competenţelor profesionale. Fără a neglija importanţa diverselor discipline pentru dezvoltarea 
potenţialului uman, reiterăm rolul unor concepte, noţiuni, chiar date factologice, pentru formarea 
competenţelor profesionale. 

Recomandăm identifi carea a două tipuri de cunoştinţe şi abilităţi, formate prin disciplinele de cultură 
generală:

a) competenţe-suport (cunoştinţe şi abilităţi), achiziţionate prin curricu lu mul de gimnaziu. 

La nivelul proiectării curri cu  lumului mese riei este su fi cient doar să identi fi  căm şi să enumerăm aceste 
achiziţii. 

CONSTATĂRI
Nivelul achiziţiilor din gimnaziu este destul de diferit, dar la fel de important în formarea profesională 
pentru toţi elevii.  În dependenţă de situaţia concretă, va fi  nevoie pentru unii elevi să consolidăm 
cunoştinţele acumulate, iar pentru alţii, să recuperăm lacunele constatate.  

Tabelul nr. 5. Achiziţiile – suport din curriculumul de gimnaziu
Disciplina şcolară (clasa) Competenţe Cunoştinţe Abilităţi

La nivelul realizării procesului didactic, cadrele didactice, atât cele care predau disciplinele de cultură 
generală, cât şi cele care formează competenţele profesionale, vor aborda o strategie fuzionară: vor 
consolida sau vor recupera (după caz), achiziţiile – suport, atunci când vor apărea interferenţe curriculare 
(la momentul oportun). 

b)  competenţe-suport (cunoştinţe şi abilităţi), achiziţionate prin curricu lumul clasei a X-XI-a 

Această categorie de competenţe va fi  studiată în cadrul orelor prestabilite de Planul-cadru. 

Tabelul nr. 6. Program de cultură generală pentru meserie
Disciplina şcolară (clasa) Competenţe Cunoştinţe Abilităţi

Conţinutul disciplinelor de cultură generală va fi  adaptat maximal la nevoile de formare a competenţelor 
profesionale. 

7. REFLECŢII PRIVIND PROIECTAREA DISCIPLINELOR DE CULTURĂ GENERALĂ
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8. Refl ecţii privind proiectarea modulelor/ 
disciplinelor opţionale

În proiectarea modulelor opţionale pornim de la încercarea să răspundem la următoarea întrebare: De ce 
competenţe au nevoie elevii pentru a facilita dezvoltarea personală şi integrarea socioprofesională?

Există recomandări ale planului-cadru, care refl ectă tendinţele generale ale politicii educaţionale pe acest 
segment al sistemului educaţional.  

Pentru evoluţie în cariera de muncitor califi cat, absolventul şcolii profesionale are nevoie de următoarele 
competenţe: 

• Competenţa de comunicare (comunicarea în general, comunicare asertivă) 
• competenţa de utilizare a tehnologiilor moderne de comunicare 
• competenţa de proiectare a carierei (abilităţi de căutare a unui loc de muncă, abilităţi de 

angajare); 
• competenţa antreprenorială.

CONSTATĂRI
Spre deosebire de modulele prin care se formează competenţele  profesionale, unde predomină 
preocuparea pentru formarea abilităţilor motorii de manipulare, modulele opţionale se axează pe 
formarea unei diversităţi mai largi de abilităţi: a celor de comunicare, de  exprimare a atitudinilor şi 
emoţiilor.  

Şirul acestor competenţe poate fi  con ti nuat în dependenţă de nevoile de formare a elevilor. 

În cazul proiectării acestor competenţe, la fel vom merge pe abordarea modulară: o competenţă sau un 
set de competenţe – generează un modul sau un sistem de module. 

Pentru ca să valorifi căm ceea ce s-a realizat deja în ţara noastră, recomandăm concep to rilor de curriculum, 
să utilizeze drept model de proiectare a mo dulelor opţionale, curri cu lu mul care are drept scop for marea 
competenţei an tre pre noriale. Ca entitate di dac tică, în pla nurile de studii, acest conţinut educaţional este 
pre zen tat Bazele antreprenorialului (poate fi  găsit pe site-ul http://ceda.md )

Autorii acestui curriculum aduc argumente în favoarea abordării modulare, subliniind formarea structurată 
pe module ce asigură mobilitatea procesului de formare profesională şi receptivitatea la schimbările ce 
se produc rapid. O abordare modulară permite un anumit grad de fl exibilitate în structurarea ofertelor 
educaţionale: sistemul de module poate fi  parcurs integral sau selectiv. Conceptorii de curriculum pot să 
utilizeze structura curriculumului la bazele antreprenoriatului, dar pot elabora o structură, derivată din cea 
a modulelor specifi ce meseriei. 

8. REFLECŢII PRIVIND PROIECTAREA MODULELOR/ DISCIPLINELOR OPŢIONALE
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9. Actorii implicaţi în proiectarea şi implementarea 
curriculumului

Cine trebuie să participe la proiectarea curriculumului meseriei? 

Răspuns la această întrebare găsim dacă analizăm cine sunt benefi ciarii curriculumului:
• factorii de decizie pentru a asigura corectitudinea în promovarea prevederilor politicii educaţionale 

în domeniul învăţământului profesional tehnic secundar; 
• cadrele didactice, care trebuie să proiecteze activitatea didactică la clasă şi să asigure condiţii de 

formare profesională de calitate; 
• experţii din domeniul recunoaşterii şi acreditării programelor de studii, pentru care reperele 

metodologice de proiectare curriculară vor constitui criterii şi indicatori de evaluare a calităţii 
formării profesionale; 

• reprezentanţii pieţei muncii, care sunt direct interesaţi în calitatea formării profesionale şi sunt 
informaţi despre schimbările produse în domeniul activităţii profesionale;

• elevii şi absolvenţii, care cunosc particularităţile formării profesionale şi pot evalua aspectele 
forte şi aspectele slabe ale formării profesionale. 

IDEI
CHEIE
IDEI
CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEIIIIIIIIEEEEEEEE

Parteneriatul educaţional, atât de necesar în condiţiile actuale ale formării profesionale, se va manifesta 
începând cu etapa proiectării curriculumului. 

Grupul de lucru pentru proiectarea curriculumului meseriei va trebui să fi e unul eterogen şi va include: 

– Persoane care cunosc reperele conceptuale ale formării profesio nale la nivelul învăţământului 
profesional tehnic secundar. Implicarea acestora în grupul de lucru va asi gura respectarea liniilor 
directorii ale concepţiei formării pro fe sio nale şi nu va per mite distorsionarea aspectelor de politică 
educaţională. Aces te persoane constituie un garant de respectare a coerenţei conceptuale dintre 
di ver se documente normativ-reglatorii: califi care profesională, plan-cadru, curri culum. 

– Experţi în problematica curriculară, care vor asigura corecti tu dinea promovării paradigmei 
curriculare în învăţământul profesional tehnic se cun dar. Aceste persoane vor contribui la 
formularea explicită a conţinutului curri cular şi vor preveni greşelile terminologice şi utilizarea 
defectuoasă a con cep telor educaţionale. 

– Cadre didactice, specialişti recunoscuţi în formarea profesională din domeniul meseriei, care 
vor constitui nucleul grupului de lucru. Aceste persoane vor selecta şi prezenta conţinutul 
programului de studiu, luând la bază califi cările profesionale, buna cunoaşterea a condiţiilor de 
formare profesională, a pro ce se lor tehnologie, a cunoştinţelor şi abilităţilor ce constituie reperul 
necesar formării competenţelor profesionale. 

– Cadre didactice din domeniu, care determină volumul şi complexitatea achiziţiilor şcolare pe 
care trebuie să le deţină elevul pentru a deveni un muncitor califi cat. Profesorii sunt cei care, prin 
valorifi carea experienţei pedagogice, pot propune consecutivitatea eşalonării modulelor.

– Reprezentanţi ai pieţei muncii în grupurile de lucru pentru proiec ta rea curri cu lumului meseriei, 
nu este o modă a timpului, ci o necesitate strin gentă. Schim bările rapide de pe piaţa muncii, 

9. ACTORII IMPLICAŢI ÎN PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI
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la nivelul condiţiilor de muncă, materialelor folosite şi teh no logiilor, necesită o proiectare 
curriculară adecvată cerinţelor la zi. Anga jatorul este per soana care poate sugera un context 
mai efi cient de atingere a standardului ocupaţional. De exemplu: Ce accente trebuie puse în 
procesul de formare a ten cui torilor, ţinând cont de cerinţele clientului, reprezentările acestuia 
cu refe rire la aspectul tehnologic şi estetic al locuinţei, posibilităţile fi nanciare de utilizare a 
anumitor materiale etc. 

– Elevi, dar mai cu seamă a absolvenţi. Această categorie constituie benefi ciarii principali direcţi 
ai serviciilor educaţionale pe care le oferă şcolile profesionale. Ei pot emite judecăţi de valoare, 
foarte importante cu referire la diverse aspect ale curriculumului: 

a) Diversitatea şi conţinutul competenţelor formate prin programul de instruire: ce competenţe 
sunt necesare, ce competenţe sunt mai puţin utile;

b) Structura programului de instruire: în ce mod sunt eşalonate modulele;

c) Raportul dintre activităţile cu caracter teoretic şi activităţile cu caracter practic;

d) Conţinutul modulelor la nivelul materialului teoretic, cunoştinţelor şi la nivelul abilităţilor;

e) Efi cacitatea lucrărilor practice: modul de organizare şi produsul cerut de către profesor;

f) Efi cienţa activităţilor de evaluare. 

CONSTATĂRI
Efi cienţa grupului de lucru depinde de buna conlucrare şi stabilirea clară a sarcinilor de realizat  

Mecanismul de implementare a curri culumului este stabilit de către Cadrul de Referinţă şi implică 
Ministerul Educaţiei, ANACIP, instituţiile de învăţământ, fi ecare dintre aceste struc turi, având rolul şi 
funcţiile deter mi nate de către poziţia în sistemul educaţional din Republica Moldova. 

10. Cadrul didactic şi curriculumul
10.1 Activitatea cadrului didactic în valorizarea curriculumului
Dintre toţi factorii implicaţi în procesul de formare profesională, benefi ciarii principali ai curriculumului 
meseriei sunt cadrele didactice şi elevii. Paradigma curriculară pune accent pe parteneriatul dintre profesor 
şi elev, evidenţiază rolul activ al elevului în formarea profesională, dar în acelaşi timp, conştientizăm 
faptul, că profesorul este cel care coordonează procesul de formare profesională. În virtutea funcţiilor 
profesionale şi obligaţiilor civice, cadrele didactice sunt responsabile de calitatea formării profesionale şi 
calitatea dimensiunilor de personalitate a elevului. 

Cadrele didactice trebuie să proiecteze, să organizeze şi să realizeze procesul de formare profesională, 
care, fi ind încadrat în limitele educaţiei formale, deţine un caracter organizat şi strict subordonat unor 
fi nalităţi prestabilite. În aceste condiţii, cadrele didactice vor respecta prevederile de politică educaţională 
şi vor realiza fi nalităţile curri culare. Curriculumul reprezintă pentru cadrele didactice, un standard al 
activităţii didactice, realizarea căruia este, în acelaşi timp, şi un indicator al calităţii profesionale a cadrelor 
didactice. 

10. CADRUL DIDACTIC ŞI CURRICULUMUL
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10.2. Posibilităţi şi limite ale implicaţiilor cadrului didactic în 
valorifi carea curriculumului

Prevederile curriculare determină aşa-zisul minim curricular pe care trebuie să-l realizeze profesorul 
împreună cu elevul. Deoarece curriculumul este elaborat în baza califi cării profesionale, profesorul 
trebuie să respecte prevederile curri culare. Profesorul este obligat: 

• Să respecte paradigma educaţională şi concepţia formării profesionale, promovată prin curriculum. 
La momentul actual formarea profesională se realizează în baza paradigmei curriculare şi se 
realizează printr-un învăţământ modular. Deci fi ecare profesor în parte este obligat să for meze 
competenţele profesionale prin intermediul modulelor şi nu prin disciplinele de studiu. 

• Să realizeze fi nalităţile proiectate în curriculum în limitele dimensiunii tem porare prestabilite;
• Să realizeze activitatea didactică prin formele de organizare a pro ce sului de studiu, indicate în 

curriculum: activităţi teoretice, activităţi practice/ateliere, stagii de practică;

Remarcăm însă, caracterul creativ al activităţii profesorului. Cadrele didac tice, implicate în formarea 
profesională, pot interveni în procesul didactic, având drep tul să opereze anumite îmbunătăţiri pe 
următoarele dimensiuni:

• Modifi carea parcursului de formare profesională. Profesorul poate modifi ca succesiunea însuşirii 
modulelor, în limita respectării logicii procesului de formare profesională;

• Accentuarea în procesul de formare a unor competenţe profesionale, cerute în mod deosebit pe 
segmentul pieţei muncii sau de către anumiţi angajatori;

• Amplifi carea volumului şi complexităţii cunoştinţelor teoretice, dar în limitele cerinţei nivelului de 
califi care;

• Elaborarea strategiilor didactice, cu accent pe îmbinarea optimă a formelor de organizare a 
procesului didactic şi utilizării metodelor efi ciente de predare – învăţare – evaluare. 

• Adaptarea prevederilor curriculare la posibilităţile instituţiei, dar fără a neglija reali zarea 
obiectivelor curriculare;

• Valorifi carea bunelor experienţe şi tradiţii a instituţiei de învăţământ în domeniul pre gătirii 
profesionale. 

11. Evaluarea curriculumului
Evaluarea curriculumului este un proces necesar în tendinţa de asigurare a calităţii formării profesionale 
prin învăţământul profesional tehnic secundar. Ţinând cont de experienţa internaţională, dar şi de 
sistemul de asigurare a calităţii din Republica Moldova, curriculumul va fi  evaluat în procesul autoevaluării 
programului de studii, în procesul evaluării interne, realizat în carul instituţiei de învăţământ şi în procesul 
evaluării externe. Evaluarea externă se va realiza în baza Metodologiei, aplicate de către ANACIP. 
Criteriile, indicatorii şi descriptorii de performanţă, incluşi în metodologia de evaluare externă, pot servi 
drept criterii, indicatori şi descriptori de performanţă şi în evaluarea internă. Cu toate acestea, criteriile de 
evaluare pot fi  modifi cate, în dependenţă de scopul evaluării. 

În primul rând, se doreşte un curriculum funcţional, explicit, care să susţină reforma curriculară din 
învăţământul profesional tehnic secundar. În acest scop, oferim conceptorilor de curriculum şi cadrelor 
didactice, dar şi altor benefi ciari ai curriculumului, un sistem de criterii de evaluare.

Criteriile sunt prezentate în tabelul ce urmează. Pentru fi ecare criteriu se vor acorda până la 10 puncte.

11. EVALUAREA CURRICULUMULUI
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11.1. Criterii de evaluare a Curriculumului meseriei

Nr. 
crt. Criteriu de evaluare

Punctajul 
acordat 
(1 ... 10)

I. Corespunderea fi nalităţilor de studiu cu prevederile documentelor normativ-reglatorii 
(CRÎPT, califi carea profesională, standardul ocupaţional).

Măsura în care curriculumul asigură formarea competenţelor profesionale |__|__|
Gradul de asigurare a dezvoltării continue a competenţelor cheie |__|__|
Măsura în care curriculumul meseriei include prevederi ce sunt utile pentru dezvoltarea 
valorilor şi atitudinilor caracteristice califi cării profesionale |__|__|

II. Fundamentarea curriculumului pe inovaţii şi realizări tehnologice moderne
Orientarea curriculumului spre folosirea metodelor şi proceselor tehnologice efi ciente |__|__|
Orientarea curriculumului spre utilizarea la maximum a mijloacelor de producţie în scopul 
creşterii productivităţii muncii şi a reducerii preţului de cost |__|__|

III. Respectarea prevederilor conceptuale moderne în învăţământul profesional tehnic secundar 
Gradul de centrare pe elev, de promovare a unui rol activ al acestuia (curriculumul conţine 
activităţi de colaborare, de valorizare a aptitudinilor individuale etc.) |__|__|

Măsura în care activităţile de predare-învăţare-evaluare incluse în curriculum încurajează 
gândirea critică, capacitatea de a-şi adapta propriul comportament şi de a rezolva probleme 
în diferite contexte de activitate profesională.

|__|__|

Măsura în care activităţile de învăţare sugerate în curriculum sunt utile pentru proiectarea 
demersului didactic şi realizarea de contexte reale de învăţare, care să conducă la formarea 
competenţelor preconizate

|__|__|

Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum acelor, care 
stimulează asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă |__|__|

Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum acelor, care 
facilitează adaptarea propriului comportament la situaţii ce facilitează rezolvarea de probleme. |__|__|

Flexibilitatea curriculumului, posibilitatea de a adapta în mod creativ demersurile didactice la 
specifi cul fi ecărei grupe de elevi |__|__|

Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor profesionale |__|__|
Relevanţa materiilor de studiu incluse în curriculum |__|__|
Claritatea, laconismul şi coerenţa textuală a curriculumului meseriei |__|__|

IV. Coerenţa Planului de învăţământ
Corelaţia dintre numărul de ore alocate fi ecărui modul şi complexitatea competenţelor ce 
trebuie formate şi/sau dezvoltate |__|__|

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

Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea adaptării la specifi cul pieţei de muncă |__|__|
Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea diversifi cării ofertei educaţionale în 
funcţie de nevoile şi interesele elevilor |__|__|

Măsura în care timpul şcolar prevăzut în Planul de învăţământ corespunde particularităţilor de 
vârstă ale elevilor |__|__|

Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea consilierii în carieră a elevilor |__|__|

Evaluarea în baza criteriilor enumerate mai sus va fi  făcută atât de autorii documentului (autoevaluare) 
şi de specialişti din cadrul instituţiei/instituţiilor în care a fost elaborat curriculumul (evaluare internă), cât 
şi de specialiştii (recenzenţii) externi (evaluare externă).

Curriculumul va fi  recomandat pentru aprobare dacă în cadrul evaluării externe, pentru fi ecare din criteriile 
de evaluare, vor fi  acordate nu mai puţin de 8 puncte.

11. EVALUAREA CURRICULUMULUI
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11.2. Criterii de evaluare a calităţii modulului
Evaluarea modulului se va efectua în baza criteriilor din tabelul ce urmează. Pentru fi ecare criteriu se vor 
acorda până la 10 puncte.

Nr. 
crt. Criteriu de evaluare

Punctajul 
acordat 
(1 ... 10)

I. Corespunderea modulelor (fi nalităţilor curriculumului) cu prevederile documentelor normativ-reglatorii
Măsura în care curriculumul oferă o viziune clară despre rolul modulelor în formarea 
profesională şi dezvoltarea personalităţii elevilor |__|__|

Determinarea tipului de module (introductive, de bază) |__|__|
Formularea titlului modulului |__|__|
Formularea scopului modulului |__|__|
Eşalonarea modulelor de instruire într-o logică optimă a formării profesionale |__|__|

II. Coerenţa dintre fi nalităţile modulului (unităţile de competenţă) şi abilităţile, cunoştinţele, 
competenţele specifi ce califi cării profesionale

Formularea unităţilor de competenţă/fi nalităţilor modulului din perspectiva formării 
competenţelor generale, specifi ce, necesare pentru realizarea activităţii profesionale |__|__|

Racordarea unităţilor de competenţă/fi nalităţilor de învăţare la scopul modulului |__|__|
Formularea unităţilor de competenţă/fi nalităţilor de învăţare în conformitate cu taxonomiile 
potrivite |__|__|

Coerenţa conţinuturilor instruirii cu competenţele specifi ce, statuate în califi carea profesională 
sau, după caz, standardul ocupaţional |__|__|

Corespunderea nivelelor de complexitate a conţinuturilor instruirii cu competenţele specifi ce, 
statuate în califi carea profesională sau, după caz, standardul ocupaţional |__|__|

III. Determinarea achiziţiilor teoretice şi practice
Determinarea abilităţilor practice, necesare pentru formarea competenţelor profesionale |__|__|
Formularea abilităţilor practice în baza taxonomiei lui Dave sau, după caz, taxonomia lui Bloom |__|__|
Relevanţa conţinuturilor teoretice pentru formarea abilităţilor practice |__|__|
Veridicitatea ştiinţifi că a materiilor incluse în modul |__|__|
Eşalonarea conţinuturilor instruirii conform logicii ştiinţifi ce şi didactice |__|__|
Determinarea lucrărilor practice care asigură aplicarea cunoştinţelor teoretice şi exersarea 
abilităţilor practice în scopul formării competenţelor. |__|__|

IV. Sugestii de evaluare
Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor profesionale |__|__|

V. Sugestii metodologice
Oferirea de sugestii pentru realizarea de activităţi de tip inter-, pluri- sau trans-disciplinar |__|__|

VI. Resursele materiale
Indicarea explicită în curriculum a resurselor necesare pentru desfăşurarea efi cientă a 
procesului de predare-învăţare-evaluare |__|__|

Evaluarea în baza criteriilor enumerate mai sus poate fi  făcută atât de autorii documentului (autoevaluare), 
cât şi de specialişti (recenzenţi) din cadrul instituţiei în care a fost elaborat curriculumul (evaluare internă).

11. EVALUAREA CURRICULUMULUI
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12. Algoritmul elaborării curriculumului

Pasul I.  Analiza documentelor de politici educaţionale 

1. Studiaţi Codul Educaţiei al Republicii Moldova
– analizaţi stipulările directorii cu referire la educaţie şi formare profesională în Republica 

Moldova.
– analizaţi minuţios compartimentul cu referire la învăţământul profesional tehnic, pentru a 

înţelege încadrarea acestui segment în sistemul educaţional al Republicii Moldova: formele 
de organizare, condiţiile de acces şi posibilităţile de construcţie a unui traseu educaţional 
după fi nalizarea studiilor.

2. Studiaţi Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020, pentru 
a cunoaşte şi înţelege rolul şi importanţa învăţământului profesional tehnic în sistemul 
socioeconomic al Republicii Moldova, reperele conceptuale ale acestuia.

3. Studiaţi Cadrul de Referinţă al Curriculumului pentru Învăţământul Profesional Tehnic (CRCÎPT). 
Acest document normativ-reglator constituie puntea de legătură între cadrul legislativ şi curriculum 
şi prezintă viziunea şi misiunea învăţământului profesional-tehnic; posibilităţile şi limitele în 
contextul formării profesionale; prevederile paradigmatice, care prescriu un anumit design 
al procesului de formare profesională şi determină logica didactică a procesului de instruire. 
Centrarea pe elev, învăţarea prin acţiune, formarea de competenţe sunt prevederile conceptuale 
de bază, pe care se sprijină astăzi învăţământul profesional tehnic secundar.

Pasul II.  Analiza documentelor-standard ale formării profesionale prin învăţământul 
profesional-tehnic.

1. Studiaţi Standardul ocupaţional. Acest document prescrie ce sarcini îndeplineşte un muncitor 
califi cat la locul său de muncă. Din analiza sarcinilor de realizat, veţi deduce sistemul de 
competenţe profesionale, ce trebuie format elevilor.

2. Studiaţi Califi carea profesională. Acest document indică ce competenţe profesionale generale şi 
specifi ce, trebuie să deţină absolventul pentru a i se atribui califi carea profesională în domeniu.

Studiind aceste documente, veţi stabili parcursul formării profesionale şi implicit, conţinutul curriculumului 
pe care îl veţi proiecta.

Pasul III.  Analiza Suportului metodologic pentru proiectarea curriculumului în învăţământul 
profesional tehnic secundar.

1. Studiaţi integral Suportul metodologic pentru proiectarea curriculumului în învăţământul 
profesional tehnic secundar, pentru a vă forma o viziune de ansamblu asupra reperelor 
conceptuale ale învăţământului profesional tehnic secundar.

2. Analizaţi minuţios compartimentul 5 Metodologia proiectări curriculumului ÎPTS, pentru a identifi ca 
structura curriculumului meseriei şi a determina conţinutul fi ecărui element de structură.

Pasul IV.  Elaborarea preliminariilor

Elaboraţi Preliminariile, prin includerea următoarelor elemente de conţinut: 
– scopul curriculumului;
– posibilităţile de angajare a absolventului;
– rolul meseriei în segmentul respectiv al pieţei muncii;
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Pasul V.  Prezentarea sistemului de competenţe care vor asigura obţinerea califi cării 
profesionale

Pentru a elabora acest element de structură, vă recomandăm următoarele acţiuni: 
– analizaţi prevederile capitolului 4, în special 4.2. al CRCÎPT pentru a înţelege rolul competenţelor 

în formarea profesională prin învăţământul profesional tehnic;
– analizaţi prevederile capitolului 3 al prezentului suport pentru a înţelege esenţa diverselor tipuri 

de competenţe şi rolul lor în formarea profesională;
– analizaţi Standardul ocupaţional şi Califi carea profesională pentru a deduce competenţele cheie, 

precum şi cele profesionale generale şi specifi ce;
– prezentaţi competenţele cheie, specifi ce meseriei, care sunt expuse în Standardul ocupaţional al 

meseriei;
– prezentaţi competenţele profesionale generale, care în mare, sunt aceleaşi pentru toţi muncitorii 

califi caţi sau pentru un sistem de meserii dintr-un domeniu larg de activitate profesională;
– prezentaţi competenţele profesionale specifi ce, preluate din califi carea profesională. În 

dependenţă de complexitatea competenţelor specifi ce, unele ulterior vor deveni module de 
instruire, altele – fi nalităţi (unităţi de competenţă) ale modulelor. 

Pasul VI. Determinarea modulelor de instruire. Formularea titlului modulului. 
– analizaţi capitolul 5.5. al CRCÎPT;
– analizaţi, în baza standardului ocupaţional şi a Califi cări profesionale, competenţele profesionale 

specifi ce, precum şi activităţile muncitorului la locul de muncă. Această etapă a proiectării 
curriculare este una defi nitorie şi de maximă importantă, în cadrul căreia se conturează modulele 
de instruire. În acest scop vă recomandăm să analizaţi capitolul 5.3 din prezentul suport. La 
această etapă se admite o prezentare preliminară a modulelor, deoarece unele modifi cări, 
reformulări, redactări, pot interveni în procesul elaborării modulelor de instruire.

– formulaţi titlul modulului, ţinând cont de sugestiile prezentate în capitolul 5.3, 5.4 şi 5.5; 
– fi ecare modul va proiecta formarea unei competenţe sau a unui set de competenţe profesionale, 

concentrate pe activităţi-cheie, specifi ce meseriei şi pe practicile profesionale relevante;
– aveţi grijă să menţineţi echilibrul funcţional între complexitatea competenţei, timpul necesar 

formării acesteia şi relaţia dintre procesul de formare a competenţei respective în raport cu 
formarea altor competenţe (proiectarea altor module din curriculum), inclusiv cu proiectarea 
perioadelor practicii de producţie;

– eşalonaţi modulele de instruire în concordanţă cu logica formării profesionale. 

Pasul VII. Proiectarea scopului modulului
– consultaţi capitolul 5.5 al prezentului suport;
– formulaţi scopul modulului.

Pasul VIII. Proiectarea fi nalităţilor modulului/unităţilor de competenţă

– consultaţi capitolul 5.5 al suportului metodologic;
– analizaţi complexitatea activităţii profesionale, exprimată prin titlul modulului;
– determinaţi competenţele profesionale pe care urmaţi să le formaţi prin modulul respectiv;
– formulaţi unităţile de competenţă/fi nalităţile modulului. Unităţile de competenţă vor exprima 

rezultatele învăţării, care reprezintă acţiuni complexe profesionale, rezultatul cărora este 
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elaborarea unui produs fi nit sau realizarea unui proces. Demonstrarea setului unităţilor de 
competenţă dovedeşte realizarea activităţii profesionale, redată prin titlul modulului.

Pasul IX. Proiectarea conţinuturilor de formare în cadrul modulului
1. Analizaţi unităţile de competenţă pe care urmează să le însuşească elevul în cadrul modului.

2.  Proiectaţi, pentru fi ecare unitate de competenţă, abilităţile ce trebuie însuşite de către elev 
pentru demonstrarea unităţii de competenţă:
– consultaţi capitolul 5.5;
– formulaţi abilităţile ce trebuie formate elevului, utilizând taxonomiile din anexele 4, 5, 6, 7;
– eşalonaţi abilităţile în ordinea logicii procesului de instruire; 

3.  Proiectaţi, pentru fi ecare unitate de competenţă, reperele teoretice/cunoştinţele pe care trebuie 
să le însuşească elevul pentru a-şi forma abilităţile:
– consultaţi capitolul 5.5;
– identifi caţi, utilizând anexa 8, reperele teoretice de care are nevoie elevul pentru formarea 

abilităţilor;
– eşalonaţi unităţile de conţinut conform logicii procesului de instruire.

4. Proiectaţi lucrările practice pentru fi ecare unitate de competenţă, dacă este cazul:
– analizaţi abilităţile pe care trebuie să le însuşească elevul;
– analizaţi reperele teoretice (cunoştinţele) pe care trebuie să le însuşească elevul;
– formulaţi genericul, titlul lucrării/lucrărilor practice, ţinând cont de următoarele aspecte:

a) lucrarea practică să-i solicite elevului utilizarea cunoştinţelor teoretice şi formarea 
abilităţilor;

b) lucrarea practică să ducă la un rezultat fi nit: proces sau produs, în baza căruia elevul şi 
profesorul să poate evalua efi cienţa, calitatea activităţii teoretice şi practice din cadrul 
modulului (sau dacă modulul este complex, din cadrul unităţii de competenţă). 

Pasul X. Proiectarea componentei temporare a modulului
– analizaţi volumul de cunoştinţe pe care trebuie să-l achiziţioneze elevul;
– analizaţi sistemul de abilităţi pe care trebuie să le însuşească elevul;
– determinaţi numărul de ore necesare de a fi  realizat în atelier;
– corelaţi volumul de muncă pentru activitatea teoretico-practică cu prevederile Planului-cadru; 
– indicaţi orele pentru activitatea de predare-învăţare şi orele pentru activitatea de evaluare a 

cunoştinţelor teoretice, dar şi a abilităţilor practice;
– indicaţi totalul orelor rezervate pentru fi ecare unitate de competenţă şi respectiv pentru modul 

(imediat după formularea scopului modulului). 

Pasul XI. Proiectarea resurselor necesare realizării fi nalităţilor modulului
– analizaţi fi nalităţile modulului (unităţile de competenţă);
– analizaţi abilităţile proiectate;
– analizaţi conţinutul sarcinilor pentru lucrarea/ lucrările practice;
– enumeraţi resursele de care aveţi nevoie în realizarea modulului de instruire; 
– eşalonaţi resursele după algoritmul propus în capitolul 5.5.
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Pasul XII. Proiectarea sugestiilor metodologice de predare – învăţare – evaluare

– analizaţi CRCÎPT, capitolul 4;

– analizaţi prezentul suport, capitolul 5.5; 

– corelaţi sugestiile metodologice din suportul respectiv cu particularităţile formării profesionale în 
domeniul meseriei;

Pasul XIII. Prezentarea listei bibliografi ce
– prezentaţi sursele bibliografi e ce au caracter normativ;
– prezentaţi surse bibliografi ce ce au un caracter metodic, util pentru organizarea învăţământului 

profesional tehnic secundar;
– prezentaţi lucrări ce pot servi drept surse de conţinut pentru achiziţionarea de către elevi a 

cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice. 

Pasul XIV. Proiectarea practicii în producţie
– analizaţi capitolul 6
– determinaţi competenţele pe care elevul le va consolida prin activităţi/sarcini în perioada practicii 

în producţie
– la determinarea competenţelor, ţineţi cont de nivelul cunoştinţelor achiziţionate şi de complexitatea 

abilităţilor formate pe parcursul instruirii în şcoală. 
– determinaţi durata şi perioada de realizare a practicii în producţie

Pasul XV. Proiectarea administrării curriculumului
– analizaţi prevederile Planului-cadru privitor la dimensiunea temporală a programului de 

formare;
– analizaţi corelaţia dintre aspectul teoretic şi practic al formării profesionale;
– prezentaţi administrarea modulelor pentru fi ecare an în parte şi pentru fi ecare modul în parte, sub 

formă tabelară, cu includerea următoarelor rubrici: nr. de ordine, denumirea modulului, instruirea 
teoretică, instruirea practică în atelier, practica de producţie anuală, total ore. 

*Notă: Proiectarea judicioasă a dimensiunii temporare pentru fi ecare modul în parte, va genera o proiectare 
judicioasă a administrării modulelor de instruire.

Pasul XVI. Elaborarea Planului de învăţământ pentru meserie 
– analizaţi prevederile Planului-cadru privitor la dimensiunea temporală a programului de formare 
– în baza tabelei de administrare a curriculumului, elaboraţi Planul de învăţământ al meseriei

12. ALGORITMUL ELABORĂRII CURRICULUMULUI



59

Anexa 1. Structura-tip a curriculumului modular

Pagina de titlu

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

„Aprobat”

Ordinul Ministrului Educaţiei

nr. ____ din „___”____________201_

Curriculumul modular
Denumirea meseriei conform Nomenclatorului meseriilor şi profesiilor

Califi carea
Denumirea şi codul califi cării conform Registrului califi cărilor

Durata studiilor 

Anul aprobării
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Pagina 2

Autori (grupul de lucru pentru elaborarea curriculumului, desemnat de Ministerul Educaţiei):

Numele, prenumele, gradul didactic

Numele, prenumele, gradul didactic

Numele, prenumele, gradul didactic

Numele, prenumele, gradul didactic

Recenzenţi:

Numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Coordonat cu:

Instituţiile cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul, semnătura, data.
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I. Preliminarii
Scopul curriculumului
Se va prezenta o caracteristică generală a meseriei, precum scopul programului de instruire.

II. Competenţele profesionale 
Competenţele profesionale generale şi specifi ce vor fi  expuse în formă de listă. Aceste competenţe 
vor fi  preluate din califi carea profesională (sau după caz, din standardul ocupaţional), ce va fi  acordată 
viitorului absolvent al programului de instruire profesională secundară. 
Competenţele profesionale generale 
Compteteţle profesionale 

III. Administrarea curriculumului
(Modul de administrare a curriculumului va fi  redat în formă de tabel.)

nr. Denumirea modulului Total IT IP
1 …….
2 ……..

Practica în producţie
Total anul I
….
…..
….
Practica în producţie
Total anul II
Total anul I + II

IV. Modulele de instruire

Modulul 1 – (titlul)

Scopul modulului: 
Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total
UC 1. ….
UC 2. ….
UC 3. ….
Evaluare modul
Total 
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Achiziţii teoretice şi practice:
Unitatea de competenţă 1. 

Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
…..
…..
…..

…..
…..
…..

…..
…..
…..

Unitatea de competenţă 2. 
…..
…..
…..

…..
…..
…..

…..
…..
…..

Unitatea de competenţă 3. 
…..
…..
…..

…..
…..
…..

…..
…..
…..

Abilităţile pot fi  atât cognitive (implicând procese cognitive: determină calitatea materiei prime, identifi că 
situaţiile de risc, apreciază calitatea produsului), cât şi practice (implicând dexteritate manuală şi utilizare 
de metode, materiale, unelte instrumente, aparate). Abilităţile vor fi  formulate în termeni ce corespund 
abilităţilor statuate în Califi carea profesională sau sarcinilor de lucru expuse în Standardul ocupaţional 
al meseriei.

Conţinuturile teoretice vor fi  formulate în termeni de noţiuni, fapte, principii, proceduri, procese. În descriere 
vor fi  incluse doar cunoştinţele ce sunt utilizate în mod direct în exercitarea abilităţilor şi unităţilor de 
competenţă (fi nalităţilor) modulului.

Lucrările practice recomandate vor solicita elevului utilizarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor. 
Lucrarea practică va duce la un rezultat fi nit: proces sau produs, în baza căruia elevul şi profesorul 
să poate evalua efi cienţa, calitatea activităţii teoretice şi practice din cadrul modulului Acestea vor fi  
efectuate în formă de lecţii practice, activităţi realizate în ateliere sau laboratoare de instruire practică.

Specifi caţii metodologice
Vor fi  indicate particularităţile metodologice, recomandate pentru a fi  utilizate în procesul de planifi care, 
predare şi învăţare a conţinutului modulului. 

Sugestii de evaluare 
Vor fi  indicate metodele de evaluare a competenţelor profesionale, sarcina/produsul propus elevilor 
pentru executare, precum şi criteriile de evaluare a acestora. 

Resursele necesare realizării fi nalităţilor modulului
Vor fi  indicate, după caz, cerinţele faţă de laboratoarele şi atelierele de instruire practică sau alte medii 
recomandate pentru realizarea activităţilor practice. 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.

Echipament tehnologic
Echipament de securitate
Materiale consumabile
Resurse didactice recomandate:
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Anexa 2. Exemplu de curriculum modular
Adaptat după Curriculumul modular pentru profesia „Bucătar”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei 
nr. 860 din 06.10.2016, elaborat în cadrul proiectului de asistenţă tehnică Consolidarea Sistemului de 
Educaţie Profesional Tehnică în Moldova (CONSEPT), cu suportul fi nanciar al Fundaţiei Liechtenstein 
Development Service (LED). Pentru exemplifi care, din cele paisprezece module, în Suportul metodologic 
sunt prezentat doar trei module:
Modulul 1: Pregătirea bucătarului pentru activitatea în ramură
Modulul 2: Prelucrarea primară a legumelor şi ciupercilor
Modulul 3: Prepararea supelor

I. Preliminarii
Realizarea unui învăţământ profesional de calitate în contextul realităţilor socio-economice actuale 
impune o nouă abordare a procesului de învăţământ, care vizează formarea la elevi a unui sistem de 
competenţe necesare pentru integrarea pe piaţa muncii şi pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţii. 

Prezentul curriculum reprezintă un document normativ-reglator şi constituie reperul conceptual de 
formare profesională, care specifi că fi nalităţile de învăţare şi descrie condiţiile de formare a competenţelor 
profesionale pentru instruirea iniţială la profesia Bucătar. 

Curriculumul este destinat cadrelor didactice din învăţământul profesional secundar, autorilor de 
manuale şi materiale didactice, factorilor de decizie şi părinţilor. Cadrele didactice vor utiliza curriculumul 
pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea demersului didactic pentru formarea profesională la profesia 
bucătar. 

Formarea profesională a bucătarului, realizată în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic 
secundar, corespunde nivelului 3 de califi care, conform Cadrului Naţional al Califi cărilor din Republica 
Moldova. Acest nivel de califi care se atribuie muncitorului care, în raport cu diversitatea de împuterniciri şi 
responsabilităţi, trebuie să realizeze activităţi sub conducere, având independenţa la soluţionarea sarcinilor 
bine-cunoscute sau similare acestora. Bucătarul trebuie să-şi planifi ce activităţile personale, reieşind din 
sarcinile puse de conducător, să-şi asume responsabilitate individuală pentru sarcinile de realizat.

Complexitatea activităţii se referă la soluţionarea sarcinilor practice tipice. Bucătarul califi cat alege 
modalitatea de realizare a sarcinii, reieşind din procedeele bine cunoscute în baza instruirii teoretice şi 
practice. Acţiunile întreprinse se corectează în funcţie de condiţiile de realizare.

Finalităţile de învăţare ale profesiei bucătar sunt orientate spre atingerea nivelului de califi care pretins şi 
se realizează în baza curriculumului la profesia respectivă.

II. Sistemul de competenţe ce asigură califi carea profesională
Califi carea profesională se atribuie în baza unui sistem de competenţe pe care le însuşeşte şi deţinerea 
cărora o demonstrează absolventul programului de formare profesională. Esenţa conceptuală a formării 
modulare este prezentată prin taxonomia competenţelor, ce atribuie claritate demersului formativ, prin 
stabilirea tipurilor de comportament profesional ce urmează a fi  format de către cadrele didactice şi 
însuşit de către elevi pe parcursul programului de instruire.

Deoarece succesul integrării socioprofesionale rezidă în deţinerea culturii generale şi de specialitate, 
demonstrat prin competenţele cheie şi profesionale, orice program de formare va fi  axat pe formarea şi 
dezvoltarea acestora.
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În contextul formării profesionale, competenţele cheie constituie baza formării competenţelor 
profesionale, infl uenţând calitatea acestora sistemic. Totodată, anumite competenţe au o pondere şi o 
infl uenţă mai accentuată, în dependenţă de specifi cul domeniului de formare şi activitate profesională. 
Fără a neglija importanţa tuturor competenţelor-cheie în formarea competenţelor profesionale, dar şi 
conform Standardului Ocupaţional pentru profesia bucătar, constatăm că pentru formarea profesională a 
bucătarului, o importanţă deosebită o au competenţele-cheie aşa ca: 

– competenţa de învăţare, 

– competenţa de comunicare în limba maternă/limba de stat 

– competenţe acţionar – strategice 

– competenţa de autocunoaştere şi autorealizare 

– competenţe interpersonale, civice, morale, 

– competenţa de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie, 

– competinţe culturale, interculturale.

În dependenţă de fi nalităţile activităţii profesionale determinăm competinţe profesionale generale şi 
competinţe profesionale specifi ce.

Competenţele profesionale generale constituie comportamente profesionale ce trebuie demonstrate în 
mai multe activităţi profesionale. Sistemul de competinţe profesionale generale asigură succesul/reuşita 
activităţii profesionale în toate situaţiile de manifestare.

Conform Standardului Ocupaţional, bucătarul trebuie să deţină următoarele competinţe profesionale 
generale:

– Respectarea normelor igienico-sanitare în procesul tehnologic de preparare şi păstrare a 
producţiei culinare 

– Respectarea cadrului legal şi normativ regulator de referinţă în activitatea desfăşurată

– Asigurarea calităţii proceselor şi produselor specifi ce domeniului servicii de alimentaţie publică

– Aplicarea tehnologiilor relevante domeniului în vederea protejării sănătăţii proprii şi a 
consumatorilor

– Întocmirea documentelor specifi ce domeniului 

– Gestionarea corectă a deşeurilor şi prevenirea poluării mediului 

– Comunicarea corectă şi efi cientă cu membrii echipei, superiorii şi consumatorii

Sistemul de competinţe profesionale generale asigură demonstrarea competenţelor profesionale specifi ce.

Competenţele profesionale specifi ce reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care 
prin valorifi carea unor resurse, contribuie la realizarea unor sarcini individuale sau în grup, stabilite de 
contextul activităţii profesionale.

Conform Standardului Ocupaţional, bucătarul va deţine următoarele competinţe profesionale specifi ce:

– Organizarea efi cientă a procesului şi locului de muncă 

– Aplicarea măsurilor igienico-sanitare 

– Aprovizionarea locului de muncă cu materie primă şi ingrediente 
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– Pregătirea ingredientelor pentru semipreparate din legume şi ciuperci, leguminoase, fructe, 
crupe, paste făinoase

– Pregătirea ingredientelor pentru semipreparate din carne şi pasăre

– Pregătirea ingredientelor pentru semipreparate din peşte 

– Prepararea bulioanelor

– Pregătirea preparatelor lichide

– Prepararea sosurilor şi a derivatelor acestora 

– Prepararea bucatelor şi garniturilor din legume, ciuperci, crupe, paste făinoase, leguminoase

– Prepararea bucatelor din ouă şi brânză

– Prepararea bucatelor din peşte şi produse de mare 

– Prepararea bucatelor din carne şi pasăre

– Prepararea antreurilor şi gustărilor reci şi calde

– Prepararea bucatelor dulci şi a băuturilor

– Pregătirea articolelor din aluat 

– Pregătirea preparatelor culinare dietetice

– Asigurarea calităţii semipreparatelor şi preparatelor culinare

– Finalizarea procesului de lucru

III. Module de instruire
În rezultatul asocierii competenţelor profesionale generale cu cele specifi ce, au fost defi nite următoarele 
module de instruire: 

1. Pregătirea bucătarului pentru activitatea în ramură

2. Prelucrarea primară a legumelor

3. Prepararea supelor

4. Prepararea sosurilor

5. Prepararea garniturilor 

6. Prepararea bucatelor din ouă şi brânză de vaci

7. Prepararea bucatelor din peşte

8. Prepararea bucatelor dulci şi băuturilor

9. Prepararea bucatelor din carne 

10. Prepararea bucatelor şi gustărilor reci şi calde

11. Prepararea produselor din aluat

12. Prepararea bucatelor dietetice

13. Prepararea bucatelor din bucătăria internaţională

14. Organizarea lucrului în producere
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Modulele sunt unităţi de învăţare interdependente din punct de vedere al competenţelor profesionale 
generale, dar cu un grad mare de autonomie în ceea ce priveşte competenţele profesionale specifi ce. 
Modulele corelează logic în vederea formării competenţelor profesionale, fapt care determină 
consecutivitatea parcurgerii acestora: de la module simple spre module complexe, de la module generale 
spre module tehnice. Cu toate acestea, consecutivitatea modulelor rămâne fl exibilă cu excepţia primelor 
module, care sunt introductive, şi ultimilor module, pentru parcurgerea cărora elevul trebuie să deţină 
deja un set de competenţe profesionale generale şi specifi ce. 

Nr. crt. Modulele de instruire Total IT+IP+PP Total IT+IP IT IP
1. Pregătirea bucătarului pentru activitatea în ramură 54 54 42 12
2. Prelucrarea primară a legumelor 56 56 26 30
3. Prepararea supelor 84 84 36 48
4. Prepararea sosurilor 72 72 30 42
5. Prepararea garniturilor 94 94 46 48
6. Prepararea bucatelor din ouă şi brînză de vaci 46 46 22 24
7. Prepararea bucatelor din peşte 108 108 54 54
8. Prepararea bucatelor dulci şi băuturilor 62 62 32 30

Practica în producţie 210
Total anul I 786 576 288 288

9. Prepararea bucatelor din carne 228 228 114 114
10. Prepararea bucatelor şi gustărilor reci şi calde 84 84 42 42
11. Prepararea produselor din aluat 112 112 52 60
12. Prepararea bucatelor dietetice 56 56 26 30
13. Prepararea bucatelor din bucătăria internaţională 60 60 30 30
14. Organizarea lucrului în bucătărie 36 36 24 12

Practica în producţie 420
Total anul II 996 576 288 288

Total anul I+II 1782 1152 576 576
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Administrarea curriculumului

Modulul 1. PREGĂTIREA BUCĂTARULUI PENTRU ACTIVITATEA ÎN RAMURĂ

Scopul modulului: Formarea competenţelor generale şi specifi ce de organizare a locului de muncă, 
aplicare a măsurilor igienico-sanitare, comunicare în limbaj de specialitate, precum şi de asigurare a 
calităţii şi siguranţei producţiei în alimentaţia publică. Acest modul vizează dobândirea de competinţe 
necesare pentru iniţiere în profesie şi constituie fundamentul pentru formarea competenţelor profesionale 
specifi ce, proiectate în următoarele module.

Administrarea modulului: 
Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la fi nal de modul) IT IP Total

UC 1. Respectarea legislaţiei specifi ce domeniului de activitate 10 6 16
UC 2. Comunicare în limbaj de specialitate 9 6 15
UC 3 Asigurarea calităţii şi siguranţei producţiei în alimentaţia publică 21 - 21
Evaluare modul 2 2
Total 42 12 54

Achiziţii teoretice şi practice:
Unitatea de competenţă 1 – Respectarea legislaţiei specifi ce domeniului de activitate

Abilităţi Cunoştinţe Nr. 
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr. 
ore

- Identifi carea activităţilor specifi ce 
profesiei Bucătar; 

- Specifi carea responsabilităţilor 
bucătarului în vederea protecţiei 
consumatorului;

- Menţinerea igienei personale în 
vederea activităţii de producere; 

- Respectarea regulilor securităţii şi 
sănătăţii muncii; 

- Menţinerea în stare de curăţenie a 
locului de muncă; 

- Diferenţierea unităţilor de 
alimentaţie publică după categorii;

- Caracterizarea spaţiilor de producţie 
în unităţile de alimentaţie publică;

- Utilizarea actelor normative 
reglatorii din AP.

Particularităţile profesiei de bucătar. Cerinţe 
profesionale faţă de personalul angajat în unităţile 
de alimentaţie publică. 
LEGEA Republicii Moldova Nr. 105 din  13.03.2003 
privind protecţia consumatorilor
Cerinţe faţă de igiena personalului şi de sănătate
Cerinţe faţă de securitatea şi sănătatea muncii
Clasifi carea şi tipizarea unităţilor de alimentaţie 
publică conform HG 1209 din 8 noiembrie 2007 
[Publicat: 23.11.2007 în Monitorul Ofi cial Nr. 180-
183 art. 1281]
Structura unităţii de alimentaţie publică

Vizită în laboratorul 
de instruire practică 
(bucătărie): 
- pregătirea personală 

pentru lucrul în 
laborator; 

- familiarizarea cu secţiile, 
sectoarele şi locurile de 
muncă;

- pregătirea locului de 
muncă pentru activitate. 

Total 10 6
Unitatea de competenţă 2 – Comunicare în limbaj de specialitate
- Utilizarea terminologiei specifi ce 

procesului tehnologic în alimentaţia 
publică;

- Descrierea metodelor de prelucrare 
culinară a produselor alimentare;

- Amplasarea inventarului şi 
ustensilelor la locul de muncă;

- Colaborarea cu membrii echipei 
pentru realizarea sarcinilor.

Noţiuni tehnologice generale şi caracteristica lor 
(Materie primă, semipreparat, preparat culinar, 
deşeuri şi pierderi tehnologice etc.)
Documentaţia normativ-tehnică în Alimentaţia 
Publică (Reţetare, Press-curante, Fişe tehnologice, 
etc.)
Procesul tehnologic de preparare a produselor în 
alimentaţia publică
Metode de prelucrare culinară a produselor 
alimentare şi caracteristica lor

Vizită în laboratorul de 
instruire practică (bucătărie): 
- familiarizarea cu 

echipamentul tehnologic 
din secţiile, sectoarelor 
şi locurilor de muncă în 
bucătărie;

- familiarizarea cu 
documentaţia normativ-
tehnică.
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Abilităţi Cunoştinţe Nr. 
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr. 
ore

Cerinţe de dotare a locului de muncă pentru 
prelucrarea legumelor
Reguli de dotare a locului de muncă pentru 
prelucrat carne; pasăre; peşte
Reguli de dotare a locului de muncă în bucătărie: 
secţia bucate calde; secţia bucate reci
Cerinţe de dotare a locului de muncă la distribuirea 
bucatelor

Total 9 6
Unitatea de competenţă 3 – Asigurarea calităţii şi siguranţei producţiei în alimentaţia publică
- Enumerarea tipurilor de intoxicaţii şi 

infecţii alimentare 
- Identifi carea factorilor de risc de 

intoxicaţii şi infecţii alimentare
- Specifi carea metodelor de profi laxie 

a diverselor situaţii de risc de 
intoxicaţii şi infecţii alimentare

- Înlăturarea factorilor de risc de 
intoxicaţii şi infecţii alimentare şi 
efectuarea profi laxiei lor

- Descrierea principiilor alimentaţiei 
raţionale

- Descrierea compoziţiei chimice a 
alimentelor

- Descrierea infl uenţei modifi cărilor 
proteinelor, glucidelor şi lipidelor 
asupra calităţii produselor 

- Diferenţierea grăsimilor în funcţie de 
origine

- Descrierea infl uenţei modifi cărilor 
vitaminelor, sărurilor minerale, 
substanţelor colorante, aromatice şi 
gustative asupra calităţii produselor 

- Calcularea valorii energetice a 
alimentelor

Noţiuni despre riscuri de intoxicaţii şi infecţii 
alimentare şi profi laxia lor
Cerinţe sanitare privind întreţinerea încăperilor, 
utilajului, veselei şi a ambalajului şi colectarea, 
depozitarea şi evacuarea deşeurilor
Cerinţe sanitare privind prevenirea contaminării 
încrucişate
Cerinţe sanitare privind utilajul tehnologic, 
inventarul şi ustensilele
Principiile alimentaţiei raţionale 
Noţiunea de valoare nutritivă a produselor 
alimentaţiei publice. 
Noţiuni despre proteine. Rolul proteinelor în 
organism. Necesarul zilnic de proteine. Modifi cările 
proteinelor: hidratarea, deshidratarea, denaturarea 
şi destrucţia la tratamentul culinar şi rolul acestora 
în practica culinară.
Noţiuni despre glucide. Rolul glucidelor în 
organism. Necesarul zilnic de glucide. Modifi carea 
glucidelor: inversia, fermentarea, caramelizarea şi 
formarea melanoidinelor la tratamentul culinar şi 
rolul acestora în practica culinară.
Amidonul: cleisterizarea, dextrinizarea şi rolul lor 
în practica culinară.
Noţiuni despre lipide. Rolul lipidelor în organism. 
Necesarul zilnic de lipide. Modifi cările lipidelor: 
hidroliza, oxidarea, polimerizarea şi condensarea 
la tratamentul culinar şi rolul acestora în practica 
culinară. 
Grăsimi culinare: caracteristica şi cerinţe de 
calitate.
Noţiuni despre vitamine. Rolul vitaminelor 
în organism. Necesarul zilnic de vitamine. 
Modifi cările vitaminelor hidrosolubile şi liposolubile 
la tratamentul culinar şi rolul acestora în practica 
culinară.
Noţiuni despre substanţe minerale. Rolul 
substanţelor minerale în organism. Necesarul zilnic 
de substanţe minerale.
Modifi cările substanţelor minerale la tratamentul 
culinar şi rolul acestora în practica culinară.
Noţiuni despre substanţe colorante a produselor 
de origine vegetală şi animală. Modifi carea 
substanţelor colorante naturale la tratamentul 
culinar şi rolul acestora în practica culinară.
Noţiuni despre substanţe aromatice şi 
gustative ale alimentelor. Modifi carea şi formarea 
substanţelor aromatice şi gustative la tratamentul 
culinar şi rolul acestora în practica culinară.

Total 21 0
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Precondiţii necesare pentru studierea modulului:
Pentru parcurgerea conţinutului modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de bază la următoarele 
subiecte:

– Particularităţile metalelor: inox, aluminiu, cupru, fontă
– Noţiuni generale despre: proteine, lipide, glucide, vitamine, săruri minerale

Specifi caţii metodologice
Modulul 1 Pregătirea bucătarului pentru activitatea în ramură este un modul introductiv, de familiarizare 
a elevilor cu profesia de bucătar, respectiv parcursul didactic este preponderent axat pe achiziţionarea 
cunoştinţelor teoretice. În procesul de instruire, cadrele didactice vor utiliza activităţi de predare-învăţare 
centrate pe elev şi vor aplica metode de învăţare cu caracter activ-participativ. 

Pentru realizarea instruirii practice se recomandă vizite în laboratoarele tehnologice şi la întreprinderi de 
alimentaţie publică de categoria III, II şi I. În timpul instruirii practice vor fi  realizate activităţi de igienizare a 
locului de muncă şi a echipamentului de lucru, precum şi de învăţare a documentaţiei normativ-tehnice. 

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este recomandată de autori, dar 
aceasta poate fi  schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. 
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia fi nală, inclusiv şi pentru 
repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice 
care predau conţinutul modulului. Orele vor fi  repartizate în funcţie de difi cultatea temelor, de nivelul de 
cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de 
ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Sugestii de evaluare 
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea 
identifi cării aspectelor critice în procesul de evaluare a competenţelor profesionale formate în cadrul 
modulului. Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specifi cate în 
prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test scris cu diferite tipuri de itemi, prin 
care elevul va demonstra că este capabil să: 

– Identifi ce particularităţile profesiei de bucătar
– Asigure condiţiile igienico-sanitare în timpul lucrului
– Respecte regulile de securitate şi sănătate la locul de muncă
– Explice noţiunile tehnologice generale şi metodele de prelucrare culinară a produselor 

alimentare
– Identifi ce tipurile unităţilor de alimentaţie publică 
– Descrie cerinţele de organizare ergonomică a locului de muncă pentru prelucrarea legumelor, 

cărnii, păsării şi peştelui, în secţiile de producere
– Aprecieze valoarea nutritivă a bucatelor
– Determine valoarea energetică a alimentelor
– Descrie rolul modifi cărilor proteinelor, glucidelor şi lipidelor în practica culinară
– Descrie rolul modifi cărilor vitaminelor, sărurilor minerale, substanţelor colorante, aromatice şi 

gustative în practica culinară
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În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente tehnologice relevante pentru 
demonstrarea competenţelor. După administrarea testului de evaluare, profesorul va oferi elevilor un 
feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Resurse materiale
Scurtă (halat), bonetă (batistă de tifon), şorţ, ştergar, batistă, pantaloni, încălţăminte de schimb, masă 
de lucru, ustensile pentru gătit, răzători şi tocătoare, setul de cuţite al bucătarului, blender, ceşti pentru 
a măsura lichide, linguri pentru măsurat, spumieră, site, strecurători, ustensile pentru peşte, ustensile 
pentru carne şi carne de pasăre, ustensile pentru legume şi fructe, ustensile pentru aluat, ustensile 
pentru salate, ustensile pentru supe şi bulioane, ustensile de tăiat, ustensile pentru paste făinoase, 
ustensile pentru terciuri, ustensile pentru bucate gata, ustensile pentru bucate şi gustări reci, ustensile 
pentru măsurat şi contorizat timpul, aparate electrice speciale, suprafeţe de tăiat (palete), echipament 
pentru paste, vase pentru gătit, veselă pentru servire, rozete pentru condimente.

Resurse didactice recomandate
1. Legea securităţii şi Sănătăţii în muncă Nr. 186-XVI din 10.07.2008, publicat: 05.08.2008 în Monitorul 

Ofi cial Nr. 143-144 art Nr : 587 Data intrării in vigoare, 01.01.2009

2. Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154-XV, Chişinău 28 martie 2003, publicat 29.07.2003 în 
Monitorul Ofi cial al RM, Nr. 159-162, art. nr. 648 cu modifi cările ulterioare: (articole: nr. 57, 58, 60, 
65, 66, 68, 82, 85, 86, 95, 100, 101, 103).

3. Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr. 756 din 24.12.1999, publicat 
:23.03.2000 în Monitorul Ofi cial Nr. 31-33 art Nr :192 cu modifi cări ulterioare

4. Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar din 2004 
(Monitorul ofi cial RM nr. 168-171 din 16.12.2005) 

5. Bălănuţa M., Rubţova S., Balanuţa E., Nistor I., Microbiologia, sanitaria şi igiena alimentară, Chişinău, 
Editura „Ruxanda”, 1999.

6. Deseatnicova Olga, Mija Nina, Bernic Mircea, Organizarea şi Dotarea Tehnică a Unităţilor de 
Alimentaţie Publică, material didactic, Chişinău, UTM 2005. 

7. O. Deseatnicov, N. Mija, M. Bernic, Iu. Gorban. Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de 
alimentaţie publică. Culegeri de probleme.- Chişinău, Ed. UTM: 2004
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Modulul 2. PRELUCRAREA PRIMARĂ A LEGUMELOR ŞI CIUPERCILOR

Scopul modulului: Formarea competenţelor profesionale generale şi specifi ce de prelucrare primară 
a legumelor şi ciupercilor, în conformitate cu cerinţele tehnologice, regulile sanitaro-igienice şi normele 
de securitate a muncii, de calculare a materiei prime, precum şi de gestionare a deşeurilor. Acest modul 
vizează dobândirea de competente necesare pentru iniţiere în profesie şi constituie fundamentul pentru 
formarea competenţelor profesionale specifi ce, proiectate în următoarele module.

Administrarea modulului: 
Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la fi nal de modul) IT IP Total

UC 1. Prelucrarea primară a legumelor şi ciupercilor 24 24 48
Evaluare modul 2 6 8
Total 26 30 56

Achiziţii teoretice şi practice:
Unitatea de competenţă 1 – Prelucrarea primară a legumelor şi ciupercilor

Abilităţi Cunoştinţe Nr. 
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr.
ore

- Recepţionarea diverselor tipuri de 
legume şi ciuperci de la depozit;

- Descrierea condiţiilor de păstrare a 
diverselor tipuri de legume şi ciuperci 
respectând normele de păstrare; 

- Aprecierea calităţii legumelor 
şi ciupercilor conform indicilor 
organoleptici;

- Selectarea şi utilizarea vaselor, 
ustensilelor şi echipamentului necesar 
prelucrării legumelor şi ciupercilor;

- Respectarea normelor sanitaro-
igienice şi cerinţelor securităţii şi 
sănătăţii în muncă în realizarea 
procesului de prelucrare primară şi 
păstrare a legumelor şi ciupercilor 
(prelucrate);

- Realizarea proceselor tehnologice 
specifi ce prelucrării diverselor tipuri 
de legume şi ciuperci, (sortarea, 
calibrarea; spălarea şi zvântarea; 
curăţirea preliminară şi defi nitivă; 
dozarea legumelor şi ciupercilor); 

- Tăierea legumelor în forme simple 
(pai, cubuleţe, rondele, inele);

- Tăierea legumelor în forme compuse 
(pară, butoiaşe, fl uturaşi);

- Realizarea calculelor privind deşeurile 
obţinute la prelucrarea primară a 
legumelor şi ciupercilor conform 
normelor din documentaţia normativă;

- Gestionarea deşeurilor în procesul 
de prelucrare primară a legumelor şi 
ciupercilor.

Importanţa legumelor şi ciupercilor în 
alimentaţie.
Clasifi carea şi caracteristica legumelor. 
Indici de apreciere a calităţii legumelor. 
Destinaţia culinară a legumelor şi 
ciupercilor. 
Utilaje şi mecanisme pentru prelucrarea 
primară a legumelor.
Cerinţe tehnice faţă de inventar şi utilaj 
pentru prelucrarea legumelor. Reguli de 
exploatare a ustensilelor şi dispozitivelor 
pentru curăţarea şi tăierea legumelor crude.
Cerinţe privind materia primă. Cerinţe de 
depozitare a materiei prime

Realizarea procesului 
de prelucrare primară a 
legumelor tuberculifere şi 
rădăcinoase

Reguli de prelucrare culinară primară a 
legumelor
Deşeuri obţinute la prelucrarea primară a 
legumelor în funcţie de sezon
Calcule tehnologice pentru prelucrarea 
primară a legumelor
Termeni şi condiţii de păstrare a legumelor 
curăţate

Realizarea procesului 
de prelucrare primară 
a legumelor vărzoase, 
bulbifere şi cu fruct

Tehnici de tăiere a legumelor. Forme de 
tăiere a legumelor (simple şi compuse)

Realizarea procesului 
de prelucrare primară 
a legumelor de desert, 
conservate şi a ciupercilor

Clasifi carea şi caracteristica ciupercilor. 
Indici de apreciere a calităţii ciupercilor. 
Destinaţia culinară. Reguli de prelucrare 
culinară primară a ciupercilor. Deşeuri 
obţinute la prelucrarea primară a ciupercilor. 
Termeni şi condiţii de păstrare a ciupercilor 
prelucrate.

Realizarea calculelor privind 
necesarul materiei prime 
conform documentaţiei 
tehnologice

Total 24 24
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Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru formarea competenţelor profesionale generale şi specifi ce proiectate în prezentul modul, elevul 
trebuie să deţină cunoştinţe de bază la următoarele subiecte:

– Noţiuni generale despre particularităţile organelor plantelor; aspectele sezoniere de dezvoltare a 
plantelor;

– Unităţi de măsură uzuale pentru masă (kg, g, mg) şi lungime (m, dm, cm, mm); transformări;
– Figuri geometrice (unghi, triunghi, patrulater, pentagon, cerc); corpuri geometrice: cub, 

paralelipiped dreptunghic, piramidă, sferă, cilindru, con; noţiuni de elemente ale fi gurilor 
geometrice (laturi, vârfuri, unghiuri, diametru);

– Noţiuni de procent şi operaţii de calcul a procentelor dintr-un număr dat; operaţii de calcul a unui 
număr când sunt cunoscute procentele din acesta;

– Noţiuni de lăţime, înălţime, diagonală, grosime, secţiune;
– Proprietăţile chimice ale oxigenului: reacţiile de oxidare, interacţiunea cu metalele (aluminiu, fi er).

Specifi caţii metodologice
Modulul 2 Prelucrarea primară a legumelor şi ciupercilor este un modul de iniţiere în profesia de bucătar, 
axat pe achiziţionarea de cunoştinţe profesionale, precum şi dezvoltarea dexterităţii în realizarea 
operaţiilor de pregătire a legumelor şi ciupercilor. Activităţile de instruire utilizate de cadrul didactic vor 
avea un caracter activ-participativ şi centrat pe elev. 

Ţinând cont de specifi cul modulului, se recomandă:
– predarea conţinuturilor, precum şi organizarea lucrărilor practice, pe grupe de legume;
– racordarea procesului de instruire la procesul tehnologic de prelucrare primară a legumelor şi 

ciupercilor. De ex.: Prelucrarea primară a legumelor tuberculifere (destinaţia, utilaj, forme de 
tăiere, cerinţe de păstrare, calculul deşeurilor, calculul masei nete, masei brute).

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi  schimbată, dacă nu este 
afectată logica de formare a competenţelor profesionale. Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în 
cadrul modulului rămâne la discreţia profesorului responsabil de predarea conţinutului modulului. Orele 
vor fi  repartizate în funcţie de difi cultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul 
de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea 
teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea 
identifi cării aspectelor critice în procesul de evaluare a competenţelor profesionale formate în cadrul 
modulului. Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specifi cate în 
prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste practice şi teoretice, prin care 
elevul va demonstra că este capabil să: 

– Argumenteze importanţa legumelor şi ciupercilor în alimentaţie
– Clasifi ce legumele 
– Aprecieze organoleptic calitatea legumelor şi ciupercilor
– Descrie particularităţile de prelucrare a diferitor tipuri de legume şi ciuperci
– Manipuleze corect cuţitul şi ustensilele utilizate la prelucrare
– Respecte consecutivitatea operaţiilor de prelucrare primară în funcţie de tipul legumelor
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– Prelucreze diferite tipuri de legume şi ciuperci, asigurând corectitudinea formelor de tăiere
– Utilizeze, conform instrucţiunilor, utilajul pentru curăţarea şi tăierea legumelor
– Determine conţinutul de deşeuri la prelucrarea legumelor în funcţie de sezon
– Respecte circuitul deşeurilor pentru a preveni poluarea mediului 
– Respecte normele igienico-sanitare personale şi interne, precum şi de securitate în muncă
– Respecte condiţiile şi termenii de păstrare a legumelor prelucrate

Pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice se recomandă ca testul teoretic să conţină minim 40% itemi de 
calcul. Evaluarea abilităţilor practice va fi  realizată prin sarcini practice axate, preponderent, pe realizarea 
formelor de tăiere. În procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente tehnologice relevante 
pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic) de evaluare, 
profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Echipament tehnologic
Paletă „LC”, setul de cuţite „LC”

Materie primă
Cartofi , varză, morcov, ceapă, sfeclă, conopidă, castraveţi, roşii, lămâie, dovlecei, vânătă, praz, ciuperci 
(şampinioni), ardei.

Resurse didactice recomandate
1. LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, Publicat :01.10.1993 în 

Monitorul Parlamentului Nr. 10 art Nr :283, cu modifi cări ulterioare.

2. Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar din 2004 
(Monitorul ofi cial RM nr. 168-171 din 16.12.2005) 

3. Bălănuţa M., Rubţova S., Balanuţa E., Nistor I., Microbiologia, sanitaria şi igiena alimentară, Chişinău, 
Editura „Ruxanda”, 1999.

4. Matiuhina Z.P., Aşceulova S.P., Korolikova E.P., Merceologia produselor alimentare, Chişinău, 
Lumina, 1992

5. Deseatnicova O., Mija Nina, Bernic Mircea, Organizarea şi Dotarea Tehnică a Unităţilor de Alimentaţie 
Publică, material didactic, Chişinău, UTM 2005. 

6. Deseatnicov, O., Mija N., Bernic M, Gorban Iu., Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de 
alimentaţie publică. Culegeri de probleme.- Chişinău, Ed. UTM: 2004
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Modulul 3. PREPARAREA SUPELOR

Scopul modulului: Formarea competenţelor profesionale generale şi specifi ce de preparare a supelor, 
respectând procesul tehnologic şi cerinţele sanitaro-igienice. Acesta este un modul de bază/tehnic, 
axat pe achiziţionarea de cunoştinţe profesionale, precum şi dezvoltarea abilităţilor practice, în vederea 
formării competenţelor profesionale specifi ce de preparare a supelor. 

Administrarea modulului:
Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la fi nal de modul) IT IP Total

UC 1. Prepararea bulioanelor 8 - 8
UC 2. Prepararea supelor limpezi şi drese 16 30 46
UC 3. Prepararea supelor creme, de lapte, reci şi dulci 8 12 20
Recapitulare modul 2 - 2
Evaluare modul 2 6 8
Total 36 48 84

Achiziţii teoretice şi practice:
Unitatea de competenţă 1. Prepararea bulioanelor 

Abilităţi Cunoştinţe Nr. 
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr. 
ore

• Selectarea materiilor prime de bază şi 
auxiliare necesare pregătirii bulionelor;

• Selectarea vaselor, ustensilelor şi a 
echipamentelor tehnologice necesare 
pregătirii bulionelor;

• Determinarea cantitativă (masă, volum) 
a ingredientelor conform documentaţiei 
normative, necesare pregătirii bulionelor;

• Respectarea normelor sanitaro-igienice şi 
cerinţelor securităţii şi sănătăţii în muncă în 
procesul de preparare a bulioanelor;

• Realizarea proceselor tehnologice specifi ce 
preparării bulioanelor din: oase, carne, carne 
şi oase, pasăre, peşte, ciuperci;

• Aprecierea, în baza indicilor organoleptici, a 
calităţii bulioanelor;

• Asigurarea condiţiilor de păstrare a 
bulioanelor

Importanţa supelor în alimentaţie.
Clasifi carea şi caracteristica 
supelor.
Cerinţele sanitaro-igienice pentru 
procesele tehnologice de preparare 
şi păstrare a supelor. Utilaje, 
mecanisme, ustensile şi veselă 
pentru prepararea supelor. Vesela 
pentru prezentarea şi servirea 
supelor. 
Clasifi carea şi caracteristica 
condimentelor
Procesul tehnologic de preparare a 
bulioanelor din: oase, carne, carne 
şi oase, pasăre, peşte, ciuperci. 
Modifi cările ce au loc la fi erberea 
bulioanelor. 
Cerinţe faţă de calitate a 
semipreparatului. 

Total 8 0
Unitatea de competenţă 2: Prepararea supelor limpezi şi drese
• Determinarea cantitativă (masă, volum) 

a ingredientelor conform documentaţiei 
normative, necesare pregătirii sortimentului 
de supe;

• Selectarea materiilor prime de bază şi 
auxiliare necesare pregătirii sortimentului de 
supe limpezi şi drese;

Procesul tehnologic de preparare a 
supelor limpezi. Aprecierea calităţii 
şi prezentarea preparatului gata.*
Reguli de etică şi estetică la 
servirea preparatelor.*
Noţiuni despre calcularea 
sinecostului şi preţurilor în 
Alimentaţia Publică. 
Calcul şi evidentă pentru supe

A.1. Bulion din oase şi carne.
B.1. Supă limpede cu crutoane 
(friganele) 
B2. Supă limpede cu garnitură 
(la alegerea maistrului)
B3. Zamă de găină cu tăiţei 
de casă 
B4. Ciorbe moldoveneşti
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Abilităţi Cunoştinţe Nr. 
ore

Lucrări practice 
recomandate

Nr. 
ore

• Utilizarea vaselor, ustensilelor şi a 
echipamentelor tehnologice necesare 
pregătirii sortimentului de supe;

• Respectarea normelor sanitaro-igienice şi 
cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă 
în realizarea proceselor tehnologice specifi ce 
preparării supelor;

• Realizarea proceselor tehnologice specifi ce 
preparării supelor limpezi şi drese (borş, 
supe picante, supe din legume, rasolnic, şci);

• Aprecierea, în baza indicilor organoleptici, a 
calităţii:
- supelor limpezi, 
- supelor drese; 

• Asigurarea condiţiilor de păstrare a 
sortimentului de supe în vederea servirii;

• Prezentarea şi servirea supelor;
• Calcularea sinecostului şi preţurilor supelor.

Procesul tehnologic de preparare a 
supelor drese.
Procesul tehnologic de preparare 
a borşurilor. Sortimentul, 
caracteristica.

C.1. Ciorbă delicioase 
C.2. Borş scăzut
*C.3. Ciorbă cu fasole 

Procesul tehnologic de preparare a 
şciurilor. Sortimentul, caracteristica. 

C.4. Borş cu varză şi cartofi .
C.5. Borş cu fasole.
C.6. Şci din varză proaspătă.

Procesul tehnologic de preparare 
a ciorbelor (rasolnicurilor). 
Sortimentul, caracteristica. 

C.7. Rasolnic de casă.
*C.8 Rasolnic ca la Leningrad. 

Procesul tehnologic de preparare 
a supelor picante. Sortimentul, 
caracteristica. 

C.9. Supă picantă de casă
C.10. Supă picantă cu 
asortiment de carne (soleancă).
*C.11. Supă picantă din ciuperci 
(soleancă).

Procesul tehnologic de preparare 
a supelor de cartofi , legume, 
crupe, paste făinoase. Sortimentul, 
caracteristica. 

 C.12. Supă de cartofi  cu 
leguminoase.
C.13. Supă de cartofi  cu ciuperci.
C.14. Supă cu paste făinoase.

Total 16 30
Unitatea de competenţă 3: Prepararea supelor creme, de lapte, reci şi dulci
• Determinarea cantitativă (masă, volum) 

a ingredientelor conform documentaţiei 
normative, necesare pregătirii sortimentului 
de supe;

• Selectarea materiilor prime de bază şi 
auxiliare necesare pregătirii supelor;

• Respectarea normelor sanitaro-igienice şi 
cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă 
în realizarea proceselor tehnologice specifi ce 
preparării supelor;

• Realizarea proceselor tehnologice specifi ce 
preparării:
- supelor pireu,
- supelor de lapte, 
- supelor reci şi dulci;

• Aprecierea calităţii supelor în baza indicilor 
organoleptici; 

• Asigurarea condiţiilor de păstrare a 
sortimentului de supe în vederea servirii;

• Prezentarea şi servirea supelor;
• Calcularea sinecostului şi preţurilor supelor.

Procesul tehnologic de preparare 
a supelor-pireu. Sortimentul, 
caracteristica. 

D.1. Supă pireu din cartofi  /
legume
*D.2. Supă pireu din ciuperci

Supe de lapte. Produse lactate 
utilizate la prepararea supelor de 
lapte. Caracteristica şi cerinţe de 
calitate. 
Procesul tehnologic de preparare 
a supelor de lapte. Sortimentul, 
caracteristica. 

E.1. Supei de lapte cu paste 
făinoase (tăiţei de casă).
*E.2 Supă de lapte cu crupe şi 
legume

Supe reci şi dulci. Baza lichidă 
pentru supele reci şi dulci. 
Caracteristica şi cerinţe de calitate.
Procesul tehnologic de preparare 
a supelor reci şi dulci. Sortimentul, 
caracteristica.

F.1. Ocroşcă din legume.
F.3. Supă din fructe proaspete 
cu orez fi ert. 
*F.2. Ocroşcă de carne.

Total 8 12

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru formarea competenţelor profesionale generale şi specifi ce proiectate în prezentul modul, elevul 
va deţine cunoştinţe de bază la următoarele subiecte:

– Noţiuni de volum, masă şi densitate
– Unităţi de măsură a capacităţii/volumului (l, ml); transformări ale unităţilor de măsură
– Starea fi zică a substanţelor: solidă, lichidă, gazoasă;
– Procese termice: vaporizare, fi erbere
– Proprietăţi fi zice ale substanţelor (starea de agregare, mirosul, culoarea, densitatea, gustul, 

solubilitatea în apă)
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– Substanţe organice cu importantă biologică: grăsimi, hidraţi de carbon, aminoacizi, proteine, 
vitamine

– Particularităţi fi ziologice ale organelor de simţ la om. Acuitatea organelor de simţ
– Particularităţi secretorii ale unor plante
– Noţiune de soluţii
– Duritatea apei
– Noţiune despre oxidanţi

Specifi caţii metodologice
Modulul reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile teoretice, 
cât şi pentru cele practice. Scopul modulului fi ind formarea la elevi a competenţelor profesionale, o condiţie 
prioritară de parcurgere a modulului este aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în 
realizarea activităţilor practice. Totodată, parcursul didactic al modulului va avea un caracter fl exibil, 
care permite aplicarea atât a strategiilor didactice deductive (de la teorie spre practică), cât şi strategilor 
didactice inductive (de la practică spre teorie). Lecţiile de instruire teoretică şi practică pot să alterneze 
în dependenţă de strategiile şi metodele didactice aplicate, dar şi de condiţiile disponibile de realizare a 
procesului de instruire. 

Pentru atingerea rezultatelor învăţării, cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire activ-participative 
şi metode de învăţare prin cooperare. 

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este recomandată, dar aceasta 
poate fi  schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale. 

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia fi nală, inclusiv şi pentru 
repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne la discreţia cadrelor didactice, 
care predau conţinutul modulului. Orele vor fi  repartizate în funcţie de difi cultatea temelor, de nivelul de 
cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de 
ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne neschimbat.

Ţinând cont de specifi cul modulului, se recomandă realizarea lucrărilor practice în grupuri mici (2-3 
persoane). Abilităţile practice de preparare a bulioanelor vor fi  formate în procesul de preparare a supelor. 
Prepararea supelor indicate cu asterisc este la discreţia maistrului în funcţie de condiţiile disponibile de 
realizare a probelor practice. 

*Conţinuturile cu referire la Sortimentul şi caracteristica preparatelor, aprecierea calităţii preparatului 
gata, prezentarea preparatului, reguli de etică şi estetică la servirea preparatelor vor fi  predate la toate 
tipurile de supe.

Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi evaluatorilor, în vederea 
identifi cării aspectelor critice în procesul de evaluare a competenţelor profesionale formate în cadrul 
modulului. Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specifi cate în 
prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin teste practice şi teoretice, prin care 
elevul va demonstra că este capabil să: 

– descrie importanţa supelor în alimentaţie
– clasifi ce supele în funcţie de tehnologia de preparare, baza lichidă, temperatura de servire
– calculeze, conform reţetarului, necesarul de produse pentru diferite cantităţi de supe
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– aprecieze calitatea materiei prime pentru prepararea supelor
– prelucreze materia primă pentru prepararea supelor
– utilizeze echipamentul şi ustensilele conform tehnologiei de preparare a supelor
– realizează procesele tehnologice de preparare a diverselor tipuri de supe: A) bulioane; B) supe 

limpezi C) supe drese; D) supe pireuri, E) supe de lapte; F) supe reci şi dulci; 
– prezinte supele pentru servire în conformitate cu regulile de etică şi estetică
– aprecieze calitatea produsului fi nit în baza indicilor organoleptici
– respecte cerinţele sanitaro-igienice la prepararea şi păstrarea supelor
– calculeze sinecostul pentru diferite tipuri de supe

În scopul evaluării competenţelor profesionale specifi ce se propune prepararea următoarelor supe:
– zamă de găină
– borş cu varză şi cartofi  
– ciorbă delicioasă

Se recomandă ca fi ecare elev să prepare una din supele propuse. Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări 
şi va evalua atât procesul de preparare a supelor, cât şi produsul gata, conform fi şelor de evaluare. În 
procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea 
competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic), cadrul didactic va oferi elevilor un 
feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Echipament tehnologic
Pahar gradat, aparat pentru laminarea pastelor, cratiţă 1,5 l, tavă cu pereţi drepţi (căzănel pentru sote), 
farfurie adâncă pentru supe, supieră (boluri), farfurie suport, plită electrică/maşină de gătit.

Materie primă
Oase alimentare, carne de bovină, sau de viţel, sau de ovină, carne de porcină, jambon fi ert-afumat sau 
fi ert, pulpă afumată fi artă, slănină condimentată, crenvurşti, rinichi de bovină, carne de pasăre, sfeclă, 
varză proaspătă, varză murată, cartofi , morcov, pătrunjel (rădăcină), ţelină (rădăcini), ceapă (bulbi), ceapă 
verde, praz, mazăre verde conservată, roşii proaspete, ardei dulci, ardei iuţi, castraveţi muraţi, castraveţi 
proaspeţi, capere, măsline, verdeaţă (coriandru, pătrunjel), lămâie, usturoi, ciuperci albe uscate sau 
şampinioane proaspete, fasole, pastă de tomate, pireu de tomate, grăsime culinară, margarină de masă, 
unt, ulei vegetal, smântână, zahăr, orez, sare, făină de grâu, oţet 3%, borş acru, bulion sau apă, lapte, 
ouă, cimbru, muştar, cvas de pâine, condimente (piper negru, roşu, frunză de dafi n).

Resurse didactice recomandate
1. Chuck Williams, Tehnici culinare şi ustensile de bucătărie. – Bucureşti: ALLFA, 2009

2. Gh. Rudic, L. Bulah, L. Spinei et al. Suport didactic „Profesia BUCĂTAR”. Chişinău, Prut Internaţional, 
2009

3. N. Lupu. Hotelul-economie şi management.-Bucureşti, Ed. ALL BECK: 1999.

4. C. Ouatu. Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică.-Bucureşti, Ed. Didactică şi 
pedagogică: 1996

5. G. Pîrjol, O. Onete, N. Dumitraşcu. Tehnologia culinară şi tehnica servirii.- Bucureşti, Ed. Didactică şi 
pedagogică: 1988
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Anexa 3. Structura-tip a curriculumului stagiului de practică

Pagina de titlu

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

„Aprob”

Ordinul Ministrului Educaţiei

Nr.___, din „___”____________201_

Curriculumul stagiilor de Practică în producţie

Meseria
Denumirea şi codul meseriei conform Nomenclatorului

Califi carea
Denumirea şi codul califi cării conform Registrului califi cărilor

Anul aprobării
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Pagina 2

Autori (grupul de lucru pentru elaborarea curriculumului, desemnat de Ministerul Educaţiei):

Numele, prenumele, gradul didactic

Numele, prenumele, gradul didactic

Numele, prenumele, gradul didactic

Numele, prenumele, gradul didactic

Recenzenţi:

Numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Numele, prenumele, postul, semnătura, data.

Coordonat cu:

Instituţiile cu care a fost coordonat documentul, numele, prenumele, postul, semnătura, data.
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I. Preliminarii

Scopul practicii în producţie
Se va prezenta o caracteristică general a practicii în producţie şi scopul realizării acesteia. 

Durata practicii în producţie
Durata se va indica în ore

Pre-achiziţii
Vor fi  formulate cerinţele prealabile referitor la cunoştinţele şi abilităţile pe care trebuie să le deţină elevul 
înainte de a efectua practica în producţie. Vor fi  indicate modulele care, în mod obligatoriu trebuie să fi e 
evaluate/certifi cate până la demararea practice în producţie. 

Finalităţile practicii în producţie
Finalităţile de instruire vor fi  indicate în formă de listă.

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională
Vor fi  prezentate argumente în favoarea efectuării practicii în producţie: rolului acesteia în formarea 
competenţelor profesionale, impactul pe care îl va avea efectuarea stagiului de practică în formarea 
viitorului specialist.

III. Competenţele profesionale specifi ce practicii în producţie
Competenţele profesionale specifi ce practicii în producţie vor fi  expuse în formă de listă. Aceste 
competenţe trebuie să derive atât din specifi cul atribuţiilor şi sarcinilor descrise în califi carea ce va fi  
acordată viitorului absolvent al programului de instruire profesională secundară, cât şi din tipul stagiului 
de practică (practică de producţie de instruire sau de anticipare a probelor examenului de califi care). 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 curriculumul modular, studiate deja de către 
elev, accentul punându-se pe consolidarea aspectelor funcţional acţionare ale acestora.

IV. Administrarea practicii în producţie
Modul de administrare a practicii în producţie va fi  redat în formă de tabel.

Anul Numărul de 
săptămâni Numărul de ore Perioada Modalitatea de 

evaluare*
... ... ... ...

*Modalităţile recomandate de evaluare: probe practice, teste practice, simulări, demonstrarea abilităţilor/competenţelor, 
prezentarea portofoliilor, agendelor de practică, avizelor conducătorilor de practică din partea instituţiilor/organizaţiilor.

V. Descrierea procesului de desfăşurare a practicii în producţie

Locul de muncă/postul Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de realizat** Durata de realizare
(nr ore recomandat)

Activitatea / Sarcina 1 Produsul 1.1
Produsul 1.2
Produsul 1.3
...

* Activităţile şi sarcinile de lucru ce vor fi  propuse elevilor vor fi  corelate cu scopul practicii şi vor fi  racordate la specifi cul 
instituţiilor/organizaţiilor în care se va desfăşura practica în producţie.

** Produsele recomandate de realizat: produse fi nite, servicii.
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VI. Sugestii de evaluare a practicii de producţie
Vor fi  indicate principalele produse care se aşteaptă de la elevi şi criteriile de evaluare a acestora.

VII. Cerinţe faţă de locurile de practică
Categoriile de instituţii/întreprinderi la care se va desfăşura practică:

... se va insera lista ...

VIII. 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
1. ... ...
2. ... ...
3. ... ...

Exemplu de descriere a procesului de desfăşurare a practicii în producţie, profesia Bucătar
Locul de muncă 

a practicii Activităţi/Sarcini de lucru Produse de realizat nr. 
ore 

Secţia de legume Prelucrarea legumelor tuberculifere, rădăcinoase, 
vărzoase, bulboase, păstăioase etc. şi tăierea lor 
conform programei de producere

Legume, rădăcinoase, 
vărzoase, bulboase, 
păstăioase prelucrate

20

Secţia de peşte, 
carne

Prelucrarea primară şi tranşarea peştelui cu solzi 
(întreg, găletuşe, fi le)

Prelucrarea semipreparatelor din peşte natural pentru 
fi erbere, înăbuşire, prăjire

Prepararea tocături pentru pârjoale (respectarea 
normelor sanitare la prepararea tocăturii)

Pregătirea semipreparatelor din tocătură de peşte: 
pârjoală, bitoc, ruladă, chifteluţe, zraze (conform meniului).

peşte prelucrat şi tranşat 

semipreparate din peşte 
prelucrate

tocătură pentru pârjoale

semipreparate din 
tocătură din peşte

40

Secţia pentru 
prelucrare termică 
(fi erbinte)

Prepararea supelor, sosurilor, bucatelor şi garniturilor din 
legume, ciuperci, crupe, paste făinoase şi păstăioase, 
bucatelor din brînzăşi ouă, preparatelor din peşte, 

Supe, sosuri, bucate şi 
garnituri

40

Secţia rece Prepararea bucatelor şi gustărilor reci din legume fi erte şi 
crude, peşte, ouă, brânză etc.

Bucate şi gustări reci 20

Secţia de 
distribuirea 
bucatelor

Familiarizarea cu sistemul de servire a consumatorilor 
la întreprinderea respectivă. Porţionarea şi prezentarea 
preparatelor. Familiarizarea cu structura zonei de 
distribuţie a preparatelor şi dotarea cu utilaj pentru 
distribuire şi menţinerea temperaturii necesare a 
bucatelor şi articolelor culinare, gustărilor. Distribuirea 
bucatelor

Servirea consumatorilor

Preparate porţionate şi 
prezentate

20

total ore 140
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Anexa 4. Taxonomia lui Bloom
Recomandăm utilizarea acestei taxonomii în proiectarea fi nalităţilor modulului 

Nivelul Descrierea nivelului Acţiuni

1. Reamintire Preluarea cunoştinţelor relevante din memoria pe termen lung Recunoaşterea
Evidenţierea

2. Înţelegere Determinarea sensului mesajelor de instruire, inclusiv pe cale orală, 
scrisă şi grafi că

Clasifi carea
Compararea
Deducerea
Exemplifi carea
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
Diferenţierea
Organizarea

5. Evaluare Formularea de judecăţi bazate pe criterii şi standarde
Controlarea
Criticarea
Verifi carea

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

Generarea
Planifi carea
Producerea
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Anexa 5. Taxonomia lui Dave
Recomandăm utilizarea acestei taxonomii în proiectarea abilităţilor.

Nivelul Defi niţia nivelului Cuvinte-acţiuni

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

Aderare, copiere, identifi care, 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, 
îmbunătăţire, modifi care, rezolvare

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

Administrare, elaborare, gestionare, 
inventare, proiectare, specifi care
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Anexa 6. Taxonomia lui Jewet
Recomandăm utilizarea acestei taxonomii în proiectarea fi nalităţilor modulului şi a abilităţilor ce trebuie 
formate prin modulul de instruire.

Comportamentul ce trebuie însuşit  Verbele potrivite prntru proiectarea acţiunilor
Mişcări generale

a) Perceperea a identifi ca; a recunoaşte; a desoperi;a descrimina
b) Imitarea a reproduce, a imita, a mima.

c) Realizarea unui model a realiza … după model, a demonstra … după model, 
a executa …după model, a controla… după model

Mişcare ordinară
a) Adaptarea a ajusta, a aplica, a apela la, a utiliza

b) Perfecţionarea a controla, a sincroniza, a ameliora, a regla, 
a realiza cu uşurinţă şi efi cienţă

Mişare creatoare
a) A varia a modifi ca, a schimba, a primi, a diversifi ca
b) A improviza a interpreta, a improviza, a anticipa
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Anexa 7. Taxonomia lui Simson
Recomandăm utilizarea acestei taxonomii în cadrul activităţilor în ateliere. Această taxomomie permite 
urmărirea efi cientă a procesului de formare a abilităţilor. Este un suport funcţional în procesul evaluării 
curente formative, ce permite oferirea unui feedback constructiv elevului. 

Conform acestei taxonomii, etapele formării abilităţilor sunt următoarele: 

1. Percepţia. Prima etapă esenţială de executare a unui act motor
1.1. Stimularea senzorială: auditivă; vizuală; tactilă; gustativă; olfactivă; chinestezică (sensibilizarea 

receptorilor în muşchi);
1.2. Selectarea indicilor: determinarea stimulilor care au valoare de semnal; stabilirea conexiunii 

dintre semnal şi lucrul semnalat anterior;
Exemplu: a determina că mecanismul unei maşini este defect după zgomotul produs

1.3. Traducerea. A lega percepţia de acţiune, realizînd un act motoriu
Exemplu: Executarea reţetei culinare în baza stimulării senzoriale 

2. Dispoziţia pentru a săvîrşi un act motor special
2.1. Dispoziţia mentală

Exemplu: 
– a cunoaşte ordinea în care se aranjează masa;
– a identifi ca instrumentele necesare pentru a executa diverse lucrări de cusut;

2.2. Dispoziţia fi zică
Exempu: a lua poziţia necesară pentru a efectua lucrări cu aparatul de perforat.

2.3. Dispoziţia emoţională 
Exempu: A fi  dispus să îndeplinească o operaţie de cusut folosind la maxi mum posibilităţile pe care le 
deţine.

3. Răspunsul ghidat. Este actul comportamental al unui individ ghidat de un instructor. 
3.1. Imitaţia. Executarea unui act care constituie un răspuns direct la per cepţia altei persoane ce 

efectuiază actul respectiv 
Exemplu: a executarea cusăturii drept, imitînd pe cineva

3.2. Încercări şi erori. A încerca diferite răspunsuri, în general raţionale pentru a găsi răspunsul 
adecvat
Exemplu: a descoperi modul cel mai efi cient de a călca o bluză, încercînd diferite moduri de a acţiona

4. Automatism. Răspunsul învăţat a devenit o deprindere. În acst caz elevul a căpătat o anumită 
încredere şi un anumit grad de măiestrie în îndeplinirea unui act. 

Exemplu: a fi  capabil să amestece ingridientele necesare pentru a face o prăjitură cu unt. 
5. Răspuns manifest complex. La această etapă elevul poate îndeplini un act motor cu a structură 

complexă. A fost atins un anumit grad de îndemînare. Actul poate fi  îndeplinit cu uşurinţă şi efi cienţă. 
5.1. Înlăturarea nesiguranţei. Activitatea poate fi  îndeplinită fără ezitare. 

Exemplu: a monta un ferstrău cu panglică şi a se servi de el. 
5.2. Performanţă automată. Individul si-a însuşit o îndemînare motorie fi n coordonată, el acţionează 

cu uşurinţă şi cu bun control muscular. 
Exemplu: Aranjarea raţională a sculelor şi dispozitivelor pentru îndreptare şi îndoire

6.  Adaptarea. Modifi carea voluntară a mişcărilor. 
7.  Creaţia. Crearea unui nou sistem de mişcări
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Anexa 8. Sugestii de proiectare a dimensiunii cunoştinţe a 
competenţei profesionale

Surse de conţinut

No
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ni
/
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Re
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m

/et
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Pa
rti
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ită
ţi 

de
 re
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za
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Competenţe profesionale generale
Aplicarea normelor de secu ri ta te şi 
să nă ta te în muncă + + + + + +

Gestionarea efi cientă a resurselor + + +
Întreţinerea instrumentelor şi 
utilajelor + +

Analiza şi interpretarea desenelor 
tehnice. + + +

Organizarea raţională a locului de 
lucru + + +

Aplicarea normelor de protecţia 
mediului ambiant + + + +

Evaluarea calităţii produsului + + + +
Competenţa profesională specifi că

Condiţiile locului de muncă + + +
Materiale utilizate + + + + +
Utilaj specializat + + + + +
Proces tehnologic + + + + + +
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