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Unitile de învmânt care au plan de colarizare pentru calificarea de nivel 4 „Tehnician operator procesare
text/imagine” aplic la clasa a IX-a, planul de învmânt corespunztor domeniului de pregtire profesional
“Tehnici poligrafice” din prezentul ordin.

Unitile de învmânt care au plan de colarizare pentru calificrile de nivel 4 „Tehnician în activiti de pot”,
„Tehnician în activiti economice” i “Tehnician în administraie” aplic la clasa a IX-a, planul de învmânt
corespunztor domeniului de pregtire profesional “Comer” din prezentul ordin.
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru
clasa a IX-a

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGICĂ

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
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GRUPUL DE LUCRU:
Ing. Nicoleta ANASTASIU

profesor, grad I, Colegiul Tehnic ,,Radu
Negru”, Galaţi

Ing. Daniela Gabriela BURDUŞEL

profesor, grad I, Colegiul Tehnic Mecanic
,,Griviţa”, Bucureşti
profesor, grad I, Colegiul Tehnic de
Aeronautică ,,Henri Coandă”, Bucureşti

Ing. Carmen Felicia
Olivia CALINESCU
Ing. Diana GHERGU
Ing. Camelia Carmen GHEŢU
Ing. Anca GORDIN STOICA
Ing. Melania FILIP
Ing. Maria IONICĂ
Ing.Carmen MĂRGINEAN
Ing. Jeaneta Steluţa MAIDANIUC
Ing.Valentina MIHAILOV
Ing. Carmen PETROIU
Ing. Mona Aliss RUDNIC
Ing. Maria SALAI
Ing. Elena SANDU

profesor, grad I, Colegiul Tehnic Energetic
Bucureşti
profesor, grad I, Colegiul Tehnic ”Mircea cel
Bătrân”, București
Profesor, grad I, Colegiul UCECOM, Spiru
Haret, Bucureşti
profesor dr., grad I, Colegiul Tehnic ,,Mircea
Cristea”, Braşov
profesor, grad I, Liceul Tehnologic ASTRA
Piteşti
profesor, gradul I, Liceul Tehnologic
,,Constantin Brâncoveanu”, Brăila
profesor,Grad I, Colegiul Tehnic ,,Latcu
Vodă”, Siret
profesor, grad didactic I, Colegiul Tehnic
Energetic Bucuresti
profesor, grad I, Liceul Tehnologic
,,Constantin Brâncoveanu”, Târgovişte
Profesor, grad I, Colegiul Tehnic ”Dinicu
Golescu”, București
profesor, grad I, Colegiul Tehnic Reşiţa
profesor, grad I, Liceul de Transporturi Ploieşti

COORDONARE CNDIPT:
ANGELA POPESCU – Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
2
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
Mecanică:
1. Tehnician mecatronist
2. Tehnician proiectant CAD
3. Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
4. Tehnician prelucrări mecanice
5. Tehnician transporturi
6. Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
7. Tehnician construcții navale
8. Tehnician prelucrări la cald
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)

Denumire modul

URÎ 1. Realizarea schiţei piesei mecanice în
vederea executării ei

MODUL I. Reprezentarea pieselor mecanice

URÎ 2. Realizarea pieselor prin operaţii de
lăcătușerie general

MODUL II. Lăcătuşărie generală

URÎ 3. Montarea organelor de mașini în
subansambluri mecanice

MODUL III. Organe de mașini

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
3

26

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I. Reprezentarea pieselor mecanice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

72
18
0

Modul II. Lăcătuşărie generală
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

180
0
72

Modul III. Organe de mașini
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

72
18
0

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/la operatorul
economic/instituția publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
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MODUL I. REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE
x Notă introductivă
Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal,
filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 72 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

18 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ I. REPREZENTAREA
PIESELOR MECANICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

1.1.2.

1.2.3.

Conţinuturile învăţării

1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea
schiţei piesei mecanice
1.1. Materiale de bază şi auxiliare utilizate în desenul
tehnic:
1.1.1. Hârtia pentru desen;
1.1.2. Creioane pentru desen;
1.1.3. Materiale pentru şters şi corectat;
1.2. Instrumente de bază utilizate în desenul tehnic:
1.2.1. Teul, echerul şi rigla;
1.2.2. Planşeta pentru desen;
1.2.3. Trusa de compasuri;
1.2.4. Şabloane utilizate la executarea desenelor.
2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei
mecanice
2.1. Tipuri de standarde:
2.1.1. Naţionale
2.1.2. Europene;
2.1.3. Internaţionale;
2.2. Elemente de standardizare:
2.2.1. Tipuri de linii
2.2.1.1. Clasificarea liniilor după tip şi
grosime;
2.2.1.2. Utilizarea liniilor în desenul tehnic;
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1.1.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.1.4.

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.1.5.

1.2.9.
1.2.10.

1.1.6.

1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.

2.2.2. Formate:
2.2.2.1. Dimensiuni şi mod de utilizare;
2.2.2.2. Elementele grafice ale formatului
(chenar, fâşia de îndosariere, reperele
de centrare)
2.2.3. Indicator.
3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a
pieselor
3.1. Reprezentarea în vedere a formelor constructive
pline:
3.1.1. Aşezarea normală a proiecţiilor;
3.1.2. Alegerea vederii principale;
3.1.3. Stabilirea numărului minim de proiecţii;
3.1.4. Contur aparent, muchie reală, muchie fictivă;
3.1.5. Reprezentarea convenţională a suprafeţelor
plane;
3.1.6. Abateri admise de la aşezarea normală a
proiecţiilor (vederilor).
3.2. Reprezentarea în secţiune a pieselor:
3.2.1. Clasificarea secţiunilor;
3.2.2. Haşurarea în desenul tehnic;
3.2.3. Traseul de secţionare;
3.2.4. Vizualizarea secţiunii;
3.2.5. Reprezentarea rupturilor;
3.2.6. Reguli de notare a secţiunilor şi rupturilor.
4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice
reprezentate
4.1. Elementele cotării;
4.1.1. Cota;
4.1.2. Linia de cotă împreună cu extremităţile sale;
4.1.3. Linia ajutătoare;
4.1.4. Linia de indicaţie;
4.2. Simboluri folosite la cotare;
4.3. Cotarea elementelor specifice;
4.4. Reguli de cotare;
4.5. Exerciţii de înscriere a cotelor şi citire a unor desene
simple cotate.
5. Abateri de prelucrare
5.1. Abateri dimensionale;
5.1.1. Înscrierea pe desen a abaterilor dimensiunilor
liniare ale pieselor;
5.1.2. Înscrierea pe desen a toleranţelor;
5.2.Abateri de formă şi de poziţie.
6. Reguli de reprezentare a schiței după model
6.1. Fazele premergătoare executării schiţei;
6.1.1. Identificarea piesei;
6.1.2. Analiza formei;
6.1.3. Analiza tehnologică;
6.1.4. Stabilirea poziţiei de reprezentare;
6.2. Etapele de executare a schiţei;
6.3. Exerciţii de întocmire a schiţei după model.

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
6

29

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente,
machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice,
juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală
sau la operatorul economic):
-

Instrumente şi materiale specifice reprezentării schiţei: planşetă, riglă gradată,
echere, compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen;
Seturi de corpuri geometrice, piese;
Videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale.
Piese mecanice simple.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Reprezentarea pieselor mecanice” trebuie să fie abordate într-o
manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor din SPP menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice din unitatea de învăţământ sau de la
operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării prevăzute în
Standardul de pregătire profesională al calificării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
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-

activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
piramidei.
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea
activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la
soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date.
6. Faza decizională

5. Faza raportării soluțiilor în colectiv

4. Faza reuniunii în grupuri
mari

3. Faza lucrului în perechi

2. Faza lucrului individual

1. Faza descriptivă
Etapele metodei piramidei:
1. Faza descriptivă - profesorul expune datele problemei în cauză.
2. Faza lucrului individual - elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea problemei timp
de cinci minute. In această etapă se notează întrebările elevilor legate de subiectul tratat.
3. Faza lucrului în perechi - elevii formează grupe de câte doi pentru a discuta rezultatele
individuale, la care a ajuns fiecare. În această etapă elevii solicită, din partea colegilor, răspunsuri
la întrebările individuale şi, în acelaşi timp, se notează dacă apar altele noi.

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
8

31

4. Faza reuniunii în grupuri mari - de regulă, se alcătuiesc două grupe, aproximativ egale ca
număr deelevi, compuse din perechile existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a
ajuns. Totodată se formulează răspunsuri la întrebările rămase nesoluţionate.
5. Faza raportării soluțiilor în colectiv - întreaga clasă, reunită, analizează şi concluzionează
asupra ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe tablă pentru a putea fi vizualizate de către toţi elevii
şi pentru a fi comparate. Se lămuresc răspunsurile la întrebările nerezolvate până la această fază, cu
ajutorul profesorului.
6. Faza decizională - se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra demersurilor
realizate şi asupra participării elevilor la activitate.
Exemplu de utilizare a metodei piramidei la tema: Simboluri folosite la cotare
Rezultate ale
învățării vizate

Cunoștințe
1.4. Principii și

metode de cotare
a pieselor
mecanice
reprezentate

Abilități

Atitudini

1.2.6. Utilizarea
normelor
şi
regulilor
de
cotare în vederea
realizării schiţei
piesei mecanice,
necesară
operaţiilor
de
lăcătuşerie
1.2.7.
Identificarea
elementelor din
geometria plană
necesare
realizării schiţei
piesei mecanice
Cotarea
1.2.8.
pieselor
mecanice
reprezentate în
proiecție
ortogonală

1.3.2.
Respectarea
conduitei
în
timpul întocmirii
schitei
pentru
realizarea
pieselor
mecanice;
1.3.3.
Interrelaționarea
în
timpul
întocmirii schitei
pentru realizarea
pieselor
mecanice;
1.3.4. Asumarea
rolurilor care îi
revin în timpul
întocmirii schiţei
pentru realizarea
pieselor
mecanice;
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1. Profesorul scrie pe tablă Simboluri folosite la cotare.
2. Elevii primesc o fişă de lucru cu simboluri. Elevii trebuie să facă corelarea între simbolurile
folosite la cotare şi elementele geometrice corespunzătoare.
3. Elevii în grupe de câte doi, discută modul în care, individual, au rezolvat sarcina de lucru.
4. Se alcătuiesc două grupe de elevi, aproximativ egale ca număr. În aceste grupuri se discută
soluţiile de rezolvare la care s-a ajuns.
5. Întreaga clasă analizează soluțiile; se scriu răspunsurile pe tablă pentru a putea fi vizualizate
de către toţi elevii şi pentru a fi comparate.
6. Se aleg soluțiile finale, corecte, se trag concluzii, se fac referiri la participarea elevilor la
activitate.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice;
- lucrări de laborator/ practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât
și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
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Exemplu de instrument de evaluare
TEST DE EVALUARE

I. Pentru fiecare din itemii de mai jos încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
(2 puncte)
1. Simbolul Ø reprezintă:
a. diametrul unui cerc
b. diametrul sferei
c. raza unui cerc
d. suprafaţa triunghiulară
2. Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se notează:
a. Ø 50
b. SR50
c. R50
d. D50
II. Stabiliți valoarea de adevăr a enunțurilor de mai jos. Notați cu litera A dacă enunțul este
adevărat și cu F, dacă este fals.
(2 puncte)
1
2
3
4

SR înscris înaintea cotei indică raza sferei
Ø înscris înaintea cotei indică un diametru
□ înscris înaintea cotei indică un dreptunghi
SØ înscris înaintea cotei indică o raza

A/F
A/F
A/F
A/F

III. Scrieţi pe foaia de răspuns, informaţia corectă care completează spaţiile libere:
(3 puncte)
1. Când …(1)…. unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicată corespunzător, fără ca
simbolul …(2)… să fie urmat de valoarea cotei
2. Dacă centrul unui arc de cerc se află în afara limitelor spaţiului disponibil, linia de cotă a
.....(3)...... trebuie frântă sau ......(4)........, după cum este necesar să fie reprezentat cercul.
3. Centrul de curbură se poate preciza prin două linii ........(5)........, trasate cu linie ........(6)............
IV. Cotați desenul de mai jos:
(2 puncte)

NOTĂ
Timp de lucru: 30 de minute. Se acordă 1 punct din oficiu
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Subiectul I (2 X 1p=2 puncte)
1a, 2c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Subiectul II (4X0,5=2 puncte)
1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – F;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
Subiectul III (6 X 0,5p=3 puncte)
1- cota, 2 - R , 3 - razei, 4 - întreruptă, 5 - perpendiculare , 6 - subţire
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul IV (4X 0,5=2 puncte)
Pentru fiecare cotă se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.
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MODUL II. LĂCĂTUŞĂRIE GENERALĂ
x Notă introductivă
Modulul „Lăcătuşărie generală”, componentă a ofertei educaìionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din cultura de specialitate
èi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăìământ liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

72 ore/an – instruire practică
Modulul „Lăcătuşărie generală” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoètinìe, abilităìi èi atitudini necesare angajării pe piaìa muncii în una din ocupaìiile specificate
în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Mecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. LĂCĂTUŞĂRIE
GENERALĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.

2.1.2.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.40.

2.3.3.

Conţinuturile învăţării

1. Atelierul de lăcătușerie
1.1. Organizarea atelierului de lăcătușerie;
1.2. Scule, dispozitive și verificatoare utilizate în
atelierul de lăcătușerie;
1.3. Organizarea ergonomică a locului de muncă;
1.4. Norme de sănătate și securitate în muncă în atelierul
de lăcătușerie.
2. Materiale şi semifabricate necesare executării
pieselor prin operaţii de lăcătuşerie
2.1. Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale
materialelor metalice
2.2. Aliaje feroase:
- oţeluri (clasificare, simbolizare);
- fonte (clasificare, simbolizare).
2.3. Tratamente termice aplicate oțelurilor și fontelor:
recoacere, călire, revenire
2.4. Metale şi aliaje neferoase:
- cuprul şi aliajele sale (proprietăți, utilizări,
simbolizare);
- aluminiul şi aliajele sale (proprietăți, utilizări,
simbolizare);
2.5. Semifabricate obţinute prin deformare plastică
(laminare):
- noțiuni generale despre procedeul de prelucrare prin
laminare;
- semifabricate propriu-zise: blumuri, sleburi, țagle,
platine;
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2.1.3.

2.1.4.

2.2.6.
2.2.7.
2.2.40.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.5.

2.2.16.
2.2.17.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.6.

2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.7.

2.2.24.
2.2.25.
2.2.26.
2.2.40.

2.3.2.
2.3.3.

- profile laminate (profile simple, profile fasonate),
table, țevi laminate, sârme.
3. Mijloace de măsurat şi verificat
3.1. Mijloace de măsurat şi verificat lungimi (șublere,
micrometre);
3.2. Mijloace de măsurat şi verificat unghiuri (echere);
3.3. Mijloace de măsurat şi verificat suprafețe (rigle de
control).
4. Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în
vederea executării pieselor prin operații de
lăcătușerie generală
4.1. Curăţarea manuală a semifabricatelor;
4.2. Îndreptarea manuală a semifabricatelor (SDV-uri,
tehnologii de execuţie, metode de control a
semifabricatelor îndreptate, norme de securitate şi
sănătate în muncă);
4.3. Trasarea semifabricatelor (SDV-uri, operații
pregătitoare executate în vederea trasării, tehnologii de
execuţie, metode de control a semifabricatelor trasate,
norme de securitate şi sănătate în muncă).
5. Debitarea manuală a semifabricatelor
5.1. Scule folosite la debitarea manuală prin forfecare,
așchiere și dăltuire;
5.2. Tehnologia debitării manuale prin forfecare;
5.3. Tehnologia debitării manuale prin așchiere;
5.4. Tehnologia debitării manuale prin dăltuire;
5.5. Metode de control a semifabricatelor debitate;
5.6. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de debitare.
6. Îndoirea manuală a semifabricatelor
6.1. Procesul de îndoire (calculul lungimii
semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin
operaţia de îndoire);
6.2. Îndoirea manuală a tablelor (SDV-uri, tehnologii de
execuţie);
6.3. Îndoirea manuală a barelor şi profilelor (SDV-uri,
tehnologii de execuţie);
6.4. Îndoirea manuală a ţevilor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
6.5. Îndoirea manuală a sârmelor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
6.6. Metode de control a semifabricatelor prelucrate prin
operaţia de îndoire;
6.7. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de îndoire.
7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere
a materialelor metalice (adaos de prelucrare, tipuri de
așchii, scule așchietoare, mișcări necesare la așchiere,
regim de așchiere)
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2.1.8.

2.2.27.
2.2.28.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.9.

2.2.29.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.10.

2.2.30.
2.2.31.
2.2.32.
2.2.33.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.1.11.

2.2.34.
2.2.35.
2.2.36.
2.2.37.
2.2.38.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.1.12.

2.2.39.
2.2.40.

2.3.2.
2.3.3.

8. Pilirea metalelor
8.1. Clasificarea pilelor;
8.2. Tehnologia de execuţie a operaţiei de pilire manuală
a semifabricatelor;
8.3. Metode de pilire:
- după tipul mișcării (pilire transversală, longitudinală,
circulară, în cruce);
- după tipul suprafeței (pilire exterioară, interioară,
convexă, concavă);
- după adaosul de prelucrare (pilire de degroșare, de
finisare);
8.4. Metode de control a suprafeţelor prelucrate prin
pilire;
8.5. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de pilire.
9. Polizarea pieselor
9.1. Lucrări care se execută prin polizare;
9.2. Polizoare: stabile şi portabile;
9.3. Metode de verificare şi montare a pietrelor de
polizor;
9.4. Tehnologia de execuţie a operaţiei de polizare;
9.5. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de polizare.
10. Găurirea şi prelucrarea găurilor
10.1. SDV – uri utilizate la găurire;
10.2. Tipuri de maşini de găurit (stabile şi portabile);
10.3.Tehnologia de execuţie a operaţiei de găurire;
10.4. Prelucrarea găurilor prin: teşire, lărgire, adâncire,
alezare (SDV-uri, tehnologii de execuţie);
10.5. Metode de control a alezajelor;
10.6. Cauzele care conduc la apariţia rebuturilor la
operaţia de găurire;
10.7. Norme de protecție a mediului;
10.8. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de găurire.
11. Filetarea
11.1. Elementele geometrice ale filetului, clasificarea
filetelor;
11.2. Filetarea manuală exterioară (SDV-uri, tehnologie
de execuţie, metode de control);
11.3. Filetarea manuală interioară (SDV-uri, tehnologie
de execuţie, metode de control);
11.4. Norme de protecție a mediului;
11.5. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de filetare.
12. Fișa tehnologică (întocmirea fișei tehnologice după
desenul de execuție al piesei, informațiile tehnologice la
nivelul operației).
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x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente,
machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice,
juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală
sau la operatorul economic):
-

perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;
SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator
paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie
manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
SDV – uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea
ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane;
scule şi verificatoare folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere,
şabloane;
polizoare: stabile şi portabile;
scule şi verificatoare folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;
scule şi verificatoare folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea
burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre;
scule şi verificatoare folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere,
micrometre;
SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere,
şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre–inel.
semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme;
materiale: metalice feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului;
mijloace de măsurat şi verificat: lungimi, unghiuri, suprafeţe;
utilaje: maşini de găurit, polizoare

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Lăcătuşărie generală” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Lăcătuşărie generală” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/ şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de
rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării prevăzute în Standardul de pregătire profesională al calificării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
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Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru atingerea rezultatelor învăţării pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă de predare/ învățare bazată pe stimularea creativității este METODA
”CARUSELUL” (METODA GRAFFITI).
Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Elevii sunt împărţiţi în grupuri de câte 3 – 4 persoane. Aceştia lucrează la o problemă, la o
întrebare ce se poate materializa într-un poster. Posterul poate fi descriptiv sau utilizându-se
un organizator grafic, tabel, colaj sau desen. Când vă hotărâţi să organizaţi o lecţie utilizând
Metoda Graffiti, asiguraţi-vă că dispuneţi de materialele necesare. Obligatoriu, coala pe care
se realizează posterul are formatul minim A3;
2. Posterele se afişează pe pereţii sălii de predare, aceasta transformându-se, la modul figurat,
într-o „galerie de artă, muzeu etc.”;
3. Fiecare echipă vine în faţa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplasează în
sensul acelor de ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de vizitatori sau critici.
Rolul deplasării nu este numai acela de a urmări soluţiile propuse de colegi, ci şi acela de a
consemna completările, întrebările, observaţiile lor vis-à-vis de acestea. Întotdeauna atrageţi
atenţia elevilor asupra faptului că ei nu au voie să facă referiri jignitoare la adresa colegilor
sau să interpreteze forma posterelor, ci exclusiv conţinutul acestora.
4. După ce se încheie „turul galeriei”, grupurile revin la locul iniţial şi îşi reexaminează
posterele prin prisma observaţiilor colegilor. Acest moment al lecţiei este echivalent cu
fixarea cunoştinţelor din lecţia tradiţională, deoarece elevii îşi lămuresc unele probleme
apărute pe parcursul derulării lecţiei, discutând cu ceilalţi colegi. În această etapă, rolul
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profesorului este acela de a coordona desfăşurarea discuţiilor şi de a oferi informaţii
suplimentare, acolo unde este cazul.
EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII –
METODA ”CARUSELUL” (METODA GRAFFITI)
Tema: ÎNDOIREA MANUALĂ A SEMIFABRICATELOR
- Procesul de îndoire (calculul lungimii semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin
operaţia de îndoire);
- Îndoirea manuală a tablelor (SDV-uri, tehnologii de execuţie);
- Îndoirea manuală a ţevilor (dispozitive, verificatoare, tehnologie de execuţie).

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
VIZATE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

ATITUDINI

2.1.4.
Îndoirea
manuală
a
semifabricatelor

2.2.18. Calculul lungimii
semifabricatului necesar
obţinerii unei piese prin
operaţia de îndoire
2.2.19. Îndoirea manuală a
tablelor şi benzilor
2.2.21. Îndoirea manuală a
ţevilor

2.3.2.Colaborarea
cu membrii echipei
de lucru, în scopul
îndeplinirii
sarcinilor de la
locul de muncă;
2.3.4. Asumarea, în
cadrul echipei de
la locul de muncă,
a responsabilităţii
pentru sarcina de
lucru primită.

Activități:
A1. Împărțiți clasa în grupuri de câte 3 – 4 elevi; elevii studiază cu atenție conținutul tematic și
desenul de execuție oferit.
Timp de lucru 10 minute.
A2. Fiecare echipă realizează un poster în care prezintă: modul de calcul al lungimii
semifabricatului necesar obţinerii piesei prin operaţia de îndoire, SDV-urile necesare, tehnologia de
execuţie, metodele de control a semifabricatelor prelucrate prin operaţia de îndoire, normele de
sănătate și securitate în muncă.
Timp de lucru 20 minute.
A3. Fiecare echipă afiează posterul însoțit de un format A3.
A4. Fiecare echipă vine în fața propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplasează în
sensul acelor de ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de vizitatori/ critici. Rolul
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deplasării este de a urmări soluțiile propuse de colegi și de a consemna completările, întrebările,
observațiile referitoare la conținutul acestora.
Atenție! Nu se vor folosi observații de genul:
„Ați scris frumos/ urât!”, „Bravo!”, „Felicitări!”, etc.
A5. Fiecare echipă revine la locul inițial și își reexaminează posterul prin prisma observațiilor
colegilor. Acest moment al lecției este echivalent cu fixarea cunoștințelor din lecția tradițională,
deoarece elevii își lămuresc unele probleme apărute pe parcursul derulării lecției, discutând cu
ceilalți colegi. În această etapă, rolul profesorului este acela de a coordona desfășurarea discuțiilor
și de a oferi informații suplimentare, acolo unde este cazul.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
b. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
c. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice;
- lucrări de laborator/ practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă, ca pe măsura parcurgerii modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât
și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării, în conformitate cu criteriile și
indicatorii de realizare prevăzuți în Standardul de pregătire profesională.
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Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învățării prezentate dezvoltat la Sugestii
metodologice:
LUCRARE PRACTICĂ
Studiați cu atenție schiţa produsului prezentat în figura de mai jos.

Cerințe:
1. Identificați reperele care alcătuiesc produsul;
2. Calculaţi lungimea semifabricatelor necesare obţinerii reperelor de executat;

10 puncte
10 puncte

3. Alegeţi SDV-urile necesare realizării operaţiei de trasare;

10 puncte

4. Executați operaţia de trasare a semifabricatelor;

10 puncte

5. Alegeţi SDV-urile necesare realizării operaţiei de debitare manuală a semifabricatelor;
10 puncte
6. Executați debitarea manuală a semifabricatelor;

10 puncte

7. Alegeţi SDV-urile necesare realizării operaţiei de îndoire;

10 puncte

8. Executați îndoirea semifabricatelor;

10 puncte

9. Respectați normele de sănătate și securitate în muncă specifice operațiilor de lăcătușărie
executate.
10 puncte
NOTĂ
Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.
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MODUL III. ORGANE DE MAȘINI
x Notă introductivă
Modulul „Organe de mașini”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din cultura de specialitate
și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 72 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

18 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Organe de mașini” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Mecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. MONTAREA
ORGANELOR DE MAȘINI ÎN
SUBANSAMBLURI MECANICE
Conţinuturile învăţării

Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe

Abilităţi

3.1.1.

3.2.1.
3.2.28.

3.1.2.

3.2.2
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.28

Atitudini
3.3.1.
3.3.2.

1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE ORGANELE
DE MAȘINI (rol, clasificare, forțe preluate de către
organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții
impuse organelor de mașini, standardizarea organelor
de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini)
2. ORGANE DE MAȘINI SIMPLE
Organe de asamblare
- nituri (elementele și dimensiunile nitului, clasificare,
tipuri de nituri, materiale de execuție);
- șuruburi (clasificarea șuruburilor după rolul funcțional
și din punct de vedere constructiv, forme constructive de
șuruburi, materiale de execuție);
- piulițe (rol, forme constructive, materiale de execuție);
- șaibe (rol, tipuri de șaibe, materiale de execuție);
- pene (clasificarea penelor după rolul funcțional și după
poziția penei în raport cu piesele asamblate, materiale de
execuție);
- arcuri (clasificare, tipuri de arcuri, materiale și
elemente de tehnologie).
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3.1.3.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.28.
3.2.29.

3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.28.
3.2.29.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20
3.2.28.
3.2.29.

3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.

3. ORGANE DE MAȘINI COMPLEXE
3.1. Organe de mașini în mișcare de rotație
- arbori și osii (rol, părți componente, clasificare,
materiale și tehnologii de execuție, montarea arborilor,
NSSM);
3.2. Organe de legătură pentru transmiterea mișcării
de rotație
- cuplaje (rol, tipuri constructive de cuplaje, montarea
cuplajelor, SDV-uri necesare la montarea cuplajelor,
NSSM la montarea cuplajelor)
3.3. Organe de rezemare
3.3.1. Lagăre cu alunecare (rol, clasificare, domenii de
utilizare, avantaje și dezavantaje, elemente constructive,
materiale pentru cuzineți, ungerea lagărelor cu
alunecare, tipuri de lubrifianți, montarea și demontarea
lagărelor cu alunecare, SDV-uri necesare montării
lagărelor cu alunecare, norme de protecție a mediului,
NSSM la montarea și demontarea lagărelor cu
alunecare);
3.3.2. Lagăre cu rostogolire (părți componente, avantaje
și dezavantaje, clasificarea rulmenților, materiale și
elemente de tehnologie, tipuri de lubrifianți, ungerea
lagărelor cu rulmenți, etanșarea rulmenților, montarea
și demontarea rulmenților, SDV-uri necesare montării
rulmenților, norme de protecție a mediului, NSSM la
montarea și demontarea lagărelor cu rostogolire);
3.4. Organe pentru
circulației fluidelor

conducerea

și

închiderea

- conducte (definire, părți componente, materiale de
execuție, piese fasonate, compensatoare de dilatare,
asamblarea conductelor, SDV-uri necesare asamblării
conductelor, controlul asamblării țevilor și tuburilor,
NSSM la asamblarea conductelor);
- organe de închidere a circulației fluidelor (condiții
impuse acestor organe, tipuri constructive, montarea
organelor de închidere a circulației fluidelor, SDV-uri
necesare la montarea organelor de închidere a circulației
fluidelor, NSSM la montarea organelor de închidere a
circulației fluidelor).
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Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
 videoproiector, calculator, softuri educaţionale;
 organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri, flanşe,
fitinguri, armături;
 organe de mașini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagăre cu alunecare,
rulmenți;
 lubrifianţi: uleiuri, unsori;
 materiale de adaos: electrozi;
 SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare demontabile şi nedemontabile:
truse de chei, cleşti, şurubelniţe;
 mijloace de măsurat şi verificat: şublere, micrometre, lere de filet, calibre tampon, calibre inel, rigle, echere;
 utilaje: prese, echipamente pentru sudare cu arc electric;
 sisteme tehnice în construcţia cărora să se regăsească diferite tipuri de organe
de mașini.
 banc de lucru, menghină;
 echipamente de protecţie specifice.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Organe de mașini” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, diferențiată, ținând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Organe de mașini” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/ şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de
rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării prevăzute în Standardul de pregătire profesională al calificării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
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- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă de predare/învățare bazată pe stimularea creativității este METODA
CIORCHINELUI.
Metoda ciorchinelui constă în exprimarea grafică a conexiunilor dintre idei, o modalitate de
a realiza asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Metoda ciorchinelui este un
“asalt de idei”( brainstorming) care-i încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis.
Realizarea unui ciorchine presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Prezentarea cuvântului-cheie sau a propoziției-nucleu – cadrul didactic scrie un cuvânt
sau o propoziție-nucleu în mijlocul tablei sau al paginii.
2. Explicarea regulilor pe care le presupune tehnica – cadrul didactic le oferă elevilor
explicațiile necesare; îi încurajează pe elevi să scrie cuvinte sau sintagme în legătură cu tema pusă
în discuție.
3. Realizarea propriu-zisă a ciorchinelui – cadrul didactic le cere elevilor să lege cuvintele
sau ideile produse de cuvântul sau propoziția-nucleu prin linii care evidențiază conexiunile între
acestea, realizând astfel o structură în formă de ciorchine.
4. Reflecția asupra ideilor emise și conexiunilor realizate.
Metoda ciorchinelui este o tehnică flexibilă care poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate
în grup. Metoda se poate folosi şi în secvenţe de recapitulare a noţiunilor teoretice.
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EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII –
METODA CIORCHINELUI
Tema: ORGANE DE MAȘINI SIMPLE – Organe de asamblare
Lecția: NITURI

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
VIZATE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

ATITUDINI

3.1.2.
ORGANE
DE
MAȘINI
SIMPLE - Organe
de asamblare:
- nituri (elementele
și
dimensiunile
nitului, clasificare,
tipuri de nituri,
materiale
de
execuție)

3.2.2. Alegerea niturilor,
conform documentației
tehnice,
în
vederea
executării asamblărilor
nituite;
3.2.28. Utilizarea corectă
a vocabularului comun şi
a celui de specialitate.

3.3.1. Preocuparea
pentru documentare
folosind tehnologia
informaţiei.

1. Profesorul prezintă cuvintele cheie: Organe de asamblare - NITURI.
2. Profesorul explică regulile pe care le presupune tehnica, oferind elevilor explicațiile necesare.
3. Elevii leagă cuvintele sau ideile produse de cuvintele cheie prin linii care evidențiază conexiunile
între acestea.
4. Se analizează fiecare “ciorchine” şi se efectuează una comună pe tablă dirijată de profesor.
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi
demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.
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Lungimea
tijei
Diametrul
tijei

Tijă (corpul
nitului)

Diametrul
capului
inițial

Cap inițial
Elementele
nitului
Dimensiunile
nitului

Înălțimea
capului
inițial

Cap de
închidere
NITURI

Oțeluri carbon
de uz general

Nituri
pline

Tipuri de
nituri

Nituri
semitubulare

Materiale de
execuție

Oțeluri slab
aliate

Nituri
spintecate

Nituri
tubulare

Cupru, alamă

Aluminiu
Nituri
autodeformabile
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Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă, ca pe măsura parcurgerii modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip
formativ, cât și evaluarea de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării, în
conformitate cu criteriile și indicatorii de realizare prevăzuți în Standardul de pregătire
profesională.
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Evaluarea finală a unității de rezultate ale învățării tehnice generale ”MONTAREA
ORGANELOR DE MAȘINI ÎN SUBANSAMBLURI MECANICE” se va realiza în
conformitate cu criteriile și indicatorii de realizare prevăzuți în Standardul de pregătire profesională.
Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învățării prezentate
dezvoltat la Sugestii metodologice:

TEST DE EVALUARE
1. Identificați tipurile de nituri prezentate mai jos:

a

b

c

20 puncte

d

e

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................
2. Denumiți elementele și dimensiunile nitului, conform notațiilor din desenul de mai
jos:
35 puncte

Rezolvare:
1................................................................
2.................................................................
3.................................................................
D................................................................
h.................................................................
d.................................................................
l...................................................................
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3. Denumiți niturile din figura de mai jos și precizați criteriul după care s-a realizat
clasificarea acestora.
35 puncte

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................
f...................................................................
Criteriul de clasificare:................................................................
NOTĂ Timp de lucru: 15 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

BAREM DE REZOLVARE
Subiectul 1
a - nit cu tija plină;
b - nit cu tija semitubulară;
c - nit cu tija tubulară;
d - nit autodeformabil;
e - nit spintecat.
Subiectul 2
1 - tija nitului;
2 - capul inițial al nitului;
3 - capul de închidere al nitului;
D – diametrul capului inițial al nitului;
h – înălțimea capului inițial al nitului;
d – diametrul tijei nitului;
l – lungimea tijei nitului.
Subiectul 3
a - nit cu cap semirotund;
b - nit cu cap tronconic;
c - nit cu cap semirotund semiînecat
d - nit cu cap tronconic semiînecat;
e - nit cu cap înecat;
f – nit cu cap cilindric;
Criteriul de clasificare: după forma capului inițial al nitului.
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare profilului TEHNIC, domeniul de
pregătire profesională ELECTROMECANICĂ:
1. Tehnician electromecanic
2. Tehnician aviație
3. Tehnician instalații de bord (avion)
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.

Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4

Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Reprezentarea pieselor și a
instalațiilor utilizând desenul tehnic
URÎ 2. Efectuarea operațiilor de prelucrare
mecanică
URÎ 3. Realizarea circuitelor electrice
URÎ 4. Măsurarea mărimilor neelectrice și
electrice

Denumire modul
MODUL I. DESEN TEHNIC
MODUL II. TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR
MECANICE
MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE
MODUL IV. MĂSURĂRI NEELECTRICE ȘI
ELECTRICE

Profil: Tehnic
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal - filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: ELECTROMECANICĂ

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Desen tehnic
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

. 54
18
-

Modul II. Tehnologia lucrărilor mecanice
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36

Modul III. Circuite electrice
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

54
18
-

Modul IV. Măsurări neelectrice și electrice
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore/an
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul V. * ........................................................................................................
Total ore/an:
90

Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/instituția publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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MODUL I: DESEN TEHNIC
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Desen tehnic”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal - filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 54 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

18 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Desen tehnic” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe,
abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile
corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională
Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URI 1 REPREZENTAREA
PIESELOR ŞI A INSTALAŢIILOR
UTILIZÂND DESENUL TEHNIC
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoştinţe Abilităţi
Atitudini
1.1.1
1.2.1.
1.3.1.
1.2.2.
1.3.2.
1.3.3.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.4.
1.3.5.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.6.
1.2.7.

Conţinuturile învăţării

Elemente şi reguli de bază specifice desenului tehnic
industrial
- Standardizarea in desenul industrial
x Tipuri de standarde (Naţionale; Europene;
Internaţionale);
x Linii utilizate in desenul industrial
o Clasificarea liniilor după tip şi grosime
o Utilizarea liniilor în desenul tehnic
x Scrierea tehnică;
x Formate utilizate în desenul industrial;
o Dimensiuni şi mod de utilizare;
o Elementele grafice ale formatului(chenar,
fâşia de îndosariere, reperele de centrare)
x Indicatorul
x Exerciţii de scriere a indicatorului şi citire a unor
indicatoare
- Reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul
industrial
x Reguli de reprezentare;
x Reprezentarea în vedere a formelor constructive
pline;
o Aşezarea normală a proiecţiilor;
o Alegerea vederii principale;

Profil: Tehnic
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1.1.2.

1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.1.3.

1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

o Stabilirea numărului minim de proiecţii;
o Contur aparent, muchie reală, muchie
fictivă;
o Reprezentarea convenţională a suprafeţelor
plane;
o Exerciţii de reprezentare în vedere a unor
piese simple;
x Reprezentarea în secţiune a formelor constructive
cu goluri
o Clasificarea secţiunilor;
o Haşurarea în desenul tehnic;
o Traseul de secţionare;
o Vizualizarea secţiunii;
o Reprezentarea rupturilor;
o Reguli de notare a secţiunilor şi rupturilor
o Exerciţii de reprezentare în secţiune a unor
piese simple;
- Cotarea în desenul industrial
x Elementele cotării,
x Execuţia grafică şi dispunerea pe desen a
elementelor cotării,
x Principii şi reguli de cotare
x Exerciţii de înscriere a cotelor şi citire a unor
desene simple cotate
Executia schiţelor după model şi a desenelor tehnice la
scară
- Etapele alcătuirii unei schiţe după model.
x Fazele premergătoare executării schiţei;
o Identificarea piesei;
o Analiza formei;
o Analiza tehnologică;
o Stabilirea poziţiei de reprezentare
x Etapele de executare a schiţei;
- Reguli de execuţie a unei schiţe după model
x Exerciţii de întocmire a schiţei după model.
- Desen tehnic la scară. Scări utilizate în desenul industrial
- Etapele alcătuirii unui desen tehnic la scară
x Exerciţii de întocmire a desenului la scară.
Desene tehnice de instalaţii electrice şi electronice
industriale
- Semne convenţionale, simboluri şi notaţii utilizate în
instalaţii electrice
- Scheme de instalaţii electrice (schema monofilară;
schema multifilară; schema unei instalaţii electrice de
iluminat; scheme de distribuţie; scheme de alimentare a
diverselor motoare electrice; schema unei instalaţii
electrice de forţă)
- Semne convenţionale, simboluri şi notaţii utilizate în
instalaţii electronice industriale
- Scheme de instalaţii electronice industriale

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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x

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
- Instrumente şi materiale specifice desenului tehnic: planşetă, riglă gradată, echere,
compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen, teu, şabloane, şabloane
pentru scriere;
- Seturi de corpuri geometrice, piese, scheme de instalaţii electrice şi electronice;
- Videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale

x SUGESTII METODOLOGICE
Conţinuturile programei modulului ,,Desen tehnic”, trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire. Parcurgerea cunostintelor se face in ordinea redata in „Continuturile invatarii”.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Desen tehnic” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic,
dotate conform recomandărilor precizate în unitatea de rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
x îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui;
x vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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x
x

x
x

x
x

metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:
o
de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi;
o
de realizare a înţelesului: procedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu;
o
de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o
de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;
o
de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor;
metode şi strategii de învăţare prin colaborare:
o
tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul
deosebit, Tehnica căutării de comori, Metoda Piramidei (Bulgărele de zăpadă);
metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere:
o
Mozaic (jigsaw), Reuniunea Phillips 6-6, Metoda grafică ;
o
exerciţii pentru rezolvarea de probleme şi discuţii: Mai multe capete la un
loc, Discuţia în grup, Consensul în grup.
Învăţarea prin descoperire;
Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.

Exemplu: Pânza de păianjen ( Spider map – Webs)
Tema: Cotarea în desenul industrial
Rezultatele învăţării vizate:
1.1.1 Elemente şi reguli de bază specifice desenului tehnic industrial
1.2.1 Utilizarea desenului tehnic pentru reprezentarea convenţională a pieselor
1.2.6 Utilizarea simbolurilor specifice cotării
1.2.7 Realizarea reprezentărilor simple ale produselor
1.3.1 Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare a pieselor
1.3.2 Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor
1.3.3 Asumarea responsabilităţii pentru sarcina primită
1.3.5 Asumarea calităţii lucrărilor /sarcinilor încredinţate la execuţia schiţelor, desenelor la scară,
schemelor de instalaţii electrice și electronice
Lecţia: Simboluri folosite la cotare

Sugestii:
x elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot
lucra individual
x timp de lucru recomandat 20 minute
Sarcina de lucru: Căutaţi, identificaţi şi precizaţi caracteristicile fiecărui simbol folosit la cotare.
Enunţ:
I. Pornind de la desenele din planşă, precizaţi simbolurile folosite la cotare.
II. Desenaţi pe fiecare figură din planşă simbolul corespunzător
III. Completaţi tabelul cu toate simbolurile identificate şi semnificaţia acestora.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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Planşa:

Tabel:
Simbol

Semnificatie

Simbol

Semnificatie

Evaluare:
I. Câte 1 p pentru fiecare simbol.
II. 9p, câte 1p pentru fiecare asociere corectă a
simbolului cu figura de pe planşă
III. 9 p
3p din oficiu
Total 30 puncte

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic
măsoară eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea rezultatelor învățării are ca scop
recunoașterea rezultatelor învățării, specifice unității de rezultate ale învățării propusă în standardul
de pregătire profesională, demonstrate de cel care învață.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de
metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. finală
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de
predare/învăţare şi care informează dacă cel evaluat este capabil să realizeze activitatea
specifică unității de rezultate ale învățării, la nivelul calitativ stabilit de standardul de
pregătire profesională. Aprecierea se va realiza pe baza criteriilor şi indicatorilor de
realizare şi ponderea acestora, precizate în standardul de pregătire profesională al
calificării.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
x Itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi
de tip rezolvare de probleme;
x Lucrări de laborator;
x Lucrări practice.
Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învăţării prezentate dezvoltat la Sugestii
metodologice.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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Tema: Cotarea în desenul industrial

TEST DE EVALUARE

1.

2.

I. Alegeți varianta corectă pentru afirmațiile de mai jos:
Simbolul Ø reprezintă:
a. raza unui cerc
b. diametrul unui cerc
c. suprafaţa triunghiulară
d. diametrul sferei
Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se notează:
a. Ø 50
b. SR50
c. R50
d. D50

(2 puncte)

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor de mai jos. Notaţi cu litera A dacă enunţul este
adevărat şi cu F, dacă este fals.
(2 puncte)
1
2
3

SR înscris înaintea cotei indică raza sferei
Ø înscris înaintea cotei indică un diametru

□ înscris înaintea cotei indică un dreptunghi

A/F
A/F
A/F

4

SØ înscris înaintea cotei indică o raza

A/F

III. Completaţi spaţiile libere din textele de mai jos:

(3 puncte)

1. Când …….. unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicată corespunzător, fără ca
simbolul …… să fie urmat de valoarea cotei.
2. Dacă centrul unui arc de cerc se află în afara limitelor spaţiului disponibil, linia de cotă a .........
trebuie frântă sau …....................., după cum nu este necesar să fie reprezentat cercul.
3. Centrul de curbură se poate preciza prin două linii ........................, trasate cu linie .....................
IV. Cotează desenul de mai jos:

(2 puncte)

NOTĂ: Timp de lucru: 30 de minute. Se acordă 1 punct din oficiu.
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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BAREM DE CORECTARE

Subiectul I (2 x 1p = 2 puncte)
1b, 2c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Subiectul II (4 x 0,5 = 2 puncte)
1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – F;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
Subiectul III (6 x 0,5p = 3 puncte)
1. cota, R
2. razei, întreruptă
3. perpendiculare , subţire
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
Subiectul IV (4 x 0,5 = 2 puncte)

Pentru fiecare cotă se acordă 0,5 puncte; pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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MODUL II: TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR MECANICE
x

Notă introductivă

Modulul „Tehnologia lucrărilor mecanice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte
din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal
- filiera tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologia lucrărilor mecanice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2: EFECTUAREA OPERAȚIILOR
DE PRELUCRARE MECANICĂ
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
Conţinuturile învăţării
2.2.1;
2.1.1
2.3.1
1.Organizarea ergonomică a atelierului de
lăcătuşărie:
2.2.42
2.3.6
1.1 Organizarea zonei de lucru;
1.2. Organizarea ergonomică a locului de muncă;
1.3. Factorii de microclimat.
2.1.2
2.2.2
2.3.2;
2. Materiale şi semifabricate necesare
executării pieselor prin operaţii de lăcătuşărie:
2.2.3.
2.3.3
2.1 Proprietăţile fizico-chimice, mecanice şi
2.2.4.
tehnologice ale materialelor metalice;
2.2.6
2.2.Aliaje feroase:
2.2.1.Oțeluri – clasificare, simbolizare
2.2.2. Fonte – clasificare, simbolizare
2.3. Tratamente termice aplicate oțelurilor și
fontelor: recoacere, călire, revenire
2.4.Metale și aliaje neferoase
2.4.1. Cuprul și aliajele sale - proprietăţi,
simboluri şi domenii de utilizare
2.4.2. Aluminiul și aliajele sale – proprietăți
simboluri şi domenii de utilizare
2.5. Semifabricate
- tipuri de semifabricate
- modalități de reciclare, refolosire a materialelor
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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2.1.3

2.2.4
2.2.5
2.2.39
2.2.42

2.3.1
2.3.3.
2.3.7

2.1.4

2.2.6
2.2.7
2.2.42

2.3.3
2.3.6
2.3.7

2.1.5

2.2.6.
2.2.8
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.7

2.1.6

2.2.6
2.2.9
2.2.10
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.7

2.2.6
2.2.11
2.2.12
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.8

2.2.6
2.2.13
2.2.14

2.3.3
2.3.4
2.3.5

3. Semnificaţiile documentaţiei tehnologice
utilizată la prelucrări mecanice:
3.1 Decodificarea simbolurilor standardizate ale
materialelor utilizate la executarea operaţiilor de
lăcătuşerie ;
3.2.Fişe tehnologice şi planuri de operaţii ale
produselor realizate în atelierul de lăcătuşerie
(întocmirea fişei tehnologice după desenul de
execuţie al piesei, informaţiile tehnologice la
nivelul operaţiei).
4. Interpretarea abaterilor dimensionale şi de
formă ale pieselor:
- calculul dimensiunilor maxime şi minime ale
pieselor;
-toleranţe
-dimensiuni liniare
-dimensiuni unghiulare
-abateri de la planitate
-abateri de la rectilinitate
-abateri de la circularitate
5. Mijloace de măsurat și verificat mărimi
fizice geometrice:
5.1.Măsuri pentru lungimi (rigle, cale, calibre);
5.2. Instrumente de măsurat și verificat lungimi:
şublere şi micrometre;
5.3. Mijloace de măsurat și verificat unghiuri:
rigle de verificat, echere, raportoare;
5.4 Mijloace de măsurat și verificat suprafeţe:
rigle, nivele, comparatoare.
6.Operaţii de lăcătuşerie pregătitoare aplicate
semifabricatelor:
6.1. Curăţarea manuală
6.2. Îndreptarea manuală
6.3. Trasarea;
- scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri)
utilizate la realizarea operaţiilor pregătitoare;
tehnologii de execuție; controlul operaţiilor;
norme de securitate și sănătate în muncă (NSSM)
specifice operaţiilor pregătitoare.
7. Operaţia de debitare manuală a
semifabricatelor:
7.1.Forfecarea
7.2.Așchierea
7.3.Dăltuirea
- scule folosite la debitarea manuală, tehnologii
de execuție, controlul execuţiei operaţiei de
debitare; NSSM specifice operaţiei de debitare.
8.Operaţia de îndoire a semifabricatelor:
8.1. Procesul de îndoire ( calculul lungimii
semifabricatului necesar obținerii unei piese prin

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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2.2.42

2.3.7

operația de îndoire)
8.2.Îndoirea manuală a tablelor (SDV-uri,
tehnologii de execuţie);
8.3. Îndoirea manuală a barelor şi profilelor
(SDV-uri, tehnologii de execuţie);
8.4. Îndoirea manuală a ţevilor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
8.5. Îndoirea manuală a sârmelor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
8.6. Controlul execuţiei operaţiei de îndoire;
NSSM specifice operaţiei de îndoire.

2.1.9

2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.10

2.2.18
2.2.19
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.11

2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

9.Operaţia de pilire manuală a
semifabricatelor:
9.1 Clasificarea pilelor;
9.2 Metode şi tehnologii de execuţie a operaţiei
de pilire;
9.3 Controlul execuţiei operaţiei de pilire; NSSM
specifice operaţiei de pilire.
10.Operaţia de polizare:
10.1.Tipuri de polizoare;
10.2.Metode de verificare şi montare a pietrelor
de polizor;
10.3.Tehnologia de execuţie a operaţiei de
polizare;
10.4. Controlul execuţiei operaţiei de polizare;
NSSM specifice operaţiei de polizare.
11.Operaţia de executare a alezajelor:
11.1. Tipuri de burghie;
11.2. Ttipuri de maşini de găurit;
11.3. Metode și tehnologii de execuţie a operaţiei
de găurire;
11.4. Tipuri de alezoare; lamatoare, lărgitoare,
teșitoare;
11.5. Tehnologia de execuție a operațiilor de
teşire, lărgire şi adâncirea găurilor;
11.6. Controlul alezajelor executate – măsurarea
diametrelor, verificarea formei, poziția reciprocă
a suprafețelor prelucrate; NSSM specifice
operaţiei de găurire.

2.1.12

2.2.24
2.2.25
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

12.Operaţia de filetare:
12.1. Elementele geometrice ale filetului
12.2. Tipuri de filete interioare /exterioare;
12.3. Tipuri de tarozi/ filiere;
12.4. Tipuri de maşini de filetat;
12.5. Tehnologia de execuţie a operaţiei de
filetare;
12.6. Controlul execuţiei operaţiei de filetare;
NSSM specifice operaţiei de filetare.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
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2.1.13

2.2.26
2.2.27
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.14

2.2.28
2.2.29
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.15

2.2.30
2.2.31
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.16

2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.17

2.2.35
2.2.36
2.2.37
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.18

2.2.38
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

13.Operaţia de finisare prin răzuire a
suprafeţelor:
13.1 Tipuri de răzuitoare;
13.2 Tehnologia de execuție a operației de
răzuire;
13.3 Controlul suprafeţelor răzuite; NSSM
specifice operației de răzuire.
14. Operația de finisare prin rodare a
suprafeţelor:
14.1.Tipuri de pulberi/solutii de rodat;
14.2. Tehnologia de execuție a operației de
rodare;
14.3 Controlul suprafeţelor rodate; NSSM
specifice operației de finisare prin rodare.
15. Operaţia de finisare prin honuire a
suprafeţelor:
15.1 Tipuri de maşini de honuit;
15.2 Tehnologia de execuție a operației de
honuire;
15.3. Controlul suprafeţelor honuite; NSSM
specifice operației de finisare prin honuire.
16. Operaţia de prelucrare prin strunjire pe
suprafeţe interioare şi exterioare:
16.1 Clasificarea cuţitelor de strung în funcţie de
suprafeţele de prelucrat;
16.2 Tehnologia de prindere a pieselor /sculelor
pe strung;
16.3 Tehnologia de execuție a operației de
prelucrare prin strunjire;
16.4 Controlul suprafeţelor strunjite; NSSM
specifice operației de strunjire.
17. Operaţia de prelucrare prin frezare a
suprafeţelor:
17.1 Tipuri de freză în funcţie de suprafeţele de
frezat;
17.2 Maşini de frezat;
17.3 Tehnologia de execuție a operației de
frezare;
17.4 Controlul suprafeţelor frezate; NSSM
specifice operației de frezare.
18. Operaţii de prelucrare prin deformare
plastică:
18.1 Definirea operației de forjare
18.2 Definirea operației de laminare
18.3 Definirea operației de ștanțare
18.4 Definirea operației de matrițare
18.5 Domenii de utilizare, particularitățile fiecarei
operații
18.6 Utilaje specifice
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2.1.19

2.2.40
2.2.42

2.1.20

2.2.40
2.2.41
2.2.42

x

-

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7
2.3.8.
2.3.3
2.3.5
2.3.7

18.7 NSSM specifice operațiilor de deformare
plastică.
19. Deșeuri rezultate în urma prelucrărilor
mecanice
- tehnici de colectare și eliminare a deșeurilor
rezultate în urma prelucrărilor mecanice
20. Legislaţia privind normele de securitatea şi
sănătatea personalului din atelierul de prelucrări
mecanice:
-norme de sănătatea şi securitatea muncii
specifice atelierului de lăcătuşerie;
-normative de mediu;
-modalități de avertizare a pericolelor la locul de
muncă (semnale vizuale, indicatoare, culori de
securitate)

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
Materiale și semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme; materiale metalice
feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului, pulberi/paste de rodat;
Materiale abrazive, pulberi şi paste de polizat, masticuri de blocat, lacuri de protecţie,
solvenţi etc;
Documentații necesare operațiilor de lăcătușerie
perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;
SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator
paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie
manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
SDV – uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea
ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane;
scule şi verificatoate folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere,
şabloane;
polizoare: stabile şi portabile;
scule şi verificatoate folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;
dispozitive de finisat: răzuitoare, dispozitive de rodat, maşini cu cap de honuit;
maşini unelte: strung universal, mașini de îndoit, maşini de frezat, maşini de găurit stabile şi
portabile; prese, freze, matrițe;
scule şi verificatoate folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea
burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre;
scule şi verificatoate folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere,
micrometre;
SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere,
şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre – inel;
instrumente de măsură şi control, mijloace de măsurare;
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-

-

mijloace şi echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum etc)
Soft-uri educaționale, filme, prezentări PowerPoint;
Manuale, auxiliare curriculare, suport de curs, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe
ajutătoate, planşe didactice, reviste de specialitate, documentaţie tehnică (desene de
execuţie, fişe tehnologice, cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, normative specifice,
fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice);
Containere/coșuri pentru colectarea selective a deșeurilor.

x SUGESTII METODOLOGICE
Parcurgerea cunoştinţelor se face în ordinea redată în „Conţinuturile învăţării” şi trebuie să fie
abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se
lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Tehnologia lucrărilor mecanice” are o structură elastică, deci poate încorpora, în
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform precizărilor de mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x elaborarea de referate interdisciplinare recomandate a fi realizate la începutul unei unităţi de
învăţare pentru stabilirea nivelului de instruire şi posibilităţile colectivului de elevi;
x aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie. Se pot utiliza astfel:
o metoda chestionarului sau a unei fişe de lucru ce vizează, de exemplu, identificarea
mijloacele de muncă utilizate într-un proces tehnologic;
o rezolvarea de aritmogrife pe un conţinut tematic studiat;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, metoda ciorchinelui. În urma discuţiilor interactive şi pe baza unei fişe de
documentare, elevul, poate fi pus în situaţia de a rezolva o sarcină de lucru, individual sau în
grup, în funcţie de dificultatea conţinutului tematic. Fişele/ sarcinile de lucru trebuiesc
diferenţiate în funcţie de posibilităţile elevului.
 vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri) care se pot obţine şi de la
agentul economic partener. Se pot efectua vizite de documentare ce urmăresc înţelegera
proceselor tehnologice şi etapele de transformare a semifabricatelor în produse finite.
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.Aceste metode sunt indicate pentru conţinuturile teoretice mai
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dificile ( tehnologiile de prelucrare prin aşchiere sau deformare plastică), sau în cazul
rezolvării de probleme. De exemplu utilizarea metodei „Bulgărele de zăpadă” la predarea
conţinutului tematic „Tehnologia de prelucrare prin strunjire”.
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex. biblioteci,
internet, bibliotecă virtuală).Sunt recomandate a fi utilizate la studierea conţinuturilor uşor
accesibile elevilor. De exemplu în urma studiului individual elevul să:
o elaboreze listă cu norme de sănătatea şi securitatea muncii la efectuarea unui anumit
proces tehnologic;
o indice operaţii de control pe care trebuie să le efectueze la sfârşitul unui proces
tehnologic.
x metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Aceste
activităţi sunt recomandate în special orelor de instruire practică. De exemplu:
o efectuarea operaţiilor de masurare/verificarea a semifabricatului/ produsului finit;
o pregătirea semifabricatului în vederea prelucrării;
o realizarea unui proces tehnologic cu respectarea operaţiilor/fazelor/mişcărilor în
ordinea corectă
o utilizarea corectă a SDV-urilor necesare prelucrării;
o controlul/autocontrolul fiecărei operaţii efectuate;
o respectarea NSSM în atelierul de instruire practică sau la locul de desfăşurare a
stagiului de practică de la agentul economic.
x metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:
o
de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi;
o
de realizare a înţelesului: procedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu ;
o
de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o
de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;
o
de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor;
Aceste metode sunt alese în funcţie de conţinutul tematic, de nivelul de pregătire şi înţelegere al
elevilor. De exemplu se poate alcătui un „Jurnal de activitate” pentru obţinerea unui suport metalic
pentru flori. Jurnalul trebuie să conţină toate etapele prin care se trece semifabricatul până la
obţinerea suportului.
x metode şi strategii de învăţare prin colaborare:
o
tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul
deosebit, Tehnica căutării de comori ,Metoda Piramidei(Bulgărele de zapada);
Aceste metode pot fi utilizate la susţinerea conţinutului teoretic pentru opetaţiile de lăcătuşerie.
x metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere: Mozaic(jigsaw), Reuniunea
Phillips 6-6, Metoda grafică :
o
discuţii de grup care au ca finalitate elaborarea unei fişe tehnologice pentru
obţinerea unui anumit produs finit.
o
conceperea unui aritmogrif simplu pornind de la un cuvânt cheie;
o
realizarea unui plan de operaţii pentru o anumită fază tehnologic.
x Studii de caz pentru o situaţie reală ce vizează alegerea unei anumite prelucrări mecanice.
De exemplu analiza corelării diametrului tarodului cu diametrul final al piuluţei.
x Elaborarea de proiecte, metoda recomandată la sfârşitul unei unităţi de învăţare, după un
algoritm dat. Elevul va utiliza astfel informaţiile primite pe întreg parcursul unităţii de învăţare cu o
finalitate reală.
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Spre exemplificare s-a ales “Metoda K-W-L”, care este o metodă de învăţare ce se bazează, pe
împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor.
Această metodă( CE ştiu?, CE vreau să ştiu?, CE am învăţat?) presupune organizarea unei activităţi
structurate în următoarele etape:
1. Se anunţă subiectul de lucru şi se cere elevilor să spună ce ştiu despre acesta;
2. Se discută cu elevii până ce se conturează câteva idei esenţiale legate de subiectul în cauză, idei
care vor fi trecute pe tablă într-o primă coloană ( elevii vor proceda la fel pe caiete);
3. Se cere apoi elevilor să dezvolte fiecare idee notată. În timpul discuţiei pot apărea şi neclarităţi
sau idei greşite care se vor dezbate;
4. Se trec elementele necunoscute într-o a doua coloană(elevii vor proceda la fel pe caiete);
5. Elevii vor fi întrebaţi ce informaţii vor să cunoască în legătură cu tema anunţată; Se trec aceste
idei în cea de a doua coloană a tabelului.
6. Se discută cu elevii utilizând materiale complementare (piese, CD-uri, materiale didactice), se
clarifică subiectele necunoscute sau ideile greşite. Se poate utiliza chiar lucrul în echipă pentru
obţinerea informaţiilor;
7. Se discută despre informaţiile noi care se vor trece într-o a treia coloană. Se va cere elevilor să
compare informaţiile din cele 3 coloane.
Concluzia
Împreună cu elevii se va decide dacă mai sunt şi alte probleme de clarificat la tema propusă.

TEMA: Executarea operaţiei de FILETARE
REZULTATE ALE INVĂŢĂRII – ce răspund la această temă:
Cunoştinţe
2.1.12 Operaţia de filetare; SDV-uri specifice
Abilităţi
2.2.24 Executarea prin filetare manuală de filete interioare /exterioare
2.2.25 Verificarea dimensiunilor suprafeţelor filetate
Atitudini
2.3.3 Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina primită
2.3.4 Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
2.3.5 Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice
sarcinilor de lucru încredinţate
2.3.7 Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/sarcinilor încredinţate

Metoda K-W-L
Etape:
1. Se anunţă titlul lecţiei şi se cere elevilor să spună CE ştiu despre :
o filete
o suprafeţe filetate la exterior/ interior
o piese care prezintă astfel de suprafeţe
o domeniile de utilizare ale suprefeţelor filetate
Aceste idei se vor trece pe tablă într-o primă coloană, iar elevii vor trece la fel în caiete;
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2. Se discută cu elevii până se conturează câteva idei esenţiale despre:
o Tipuri de filete
o Elementele geometrice ale unui filet
o Scule necesare executării unui filet exterior/interior
o Semifabricate/piese care necesită utilizarea suprafeţelor filetate
o Modul în care se obţine o suprafaţă filetată
3. Se va cere elevilor ca fiecare idee notată să fie dezvoltată, identificându-se astfel elementele
necunoscute. Toate aceste „necunoscute”, vor fi trecute intr-o alta coloană;
4. Elevii vor fi întrebaţi ce informaţii vor să cunoască în legătură cu tema anunţată;
5. Cu ajutorul materialelor didactice disponibile ( film didactic, piese afectate de uzură, planşe
etc) se vor clarifica „neclarităţile” elevilor şi vor fi transmise totodată informaţiile noi
despre:
o Filete/ suprafeţe filetate;
o Tipuri de filete/ elementele geometrice ale unui filet;
o Domeniile de utilizare;
o Scule/ dispozitive utilizate la realizarea unei suprafeţe filetate;
o Operaţii/faze tehnologice prin care trece un semifabricat in vederea filetării;
o Tehnologia de filetare manuală cu un tarod/ filieră;
o Controlul filetelor;
o NSSM la operaţia de filetare.
6. Toate aceste idei, „clarificate” acum, vor fi trecute într-o a treia coloană a tabelului realizat
la începutul lecţiei;
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K- CE ştiu despre?

¾ filete
¾ suprafeţe filetate la
exterior/ interior
¾ piese care prezintă
astfel de suprafeţe
¾ unde sunt utilizate
suprefeţele filetate
(exemple de piese
care prezintă filete
exterioare /interioare)

W-CE vreau să ştiu despre?

¾ Tipurile de filete
¾ Elementele
geometrice ale unui
filet
¾ Sculele necesare
executării unui filet
exterior /interior
¾ Semifabricate/ piese
care necesită
utilizarea suprafeţelor
filetate
¾ Modul în care se
obţine o suprafaţă
filetată

L-CE am învăţat despre ?

¾ Filete/ suprafeţe
filetate
¾ Tipuri de filete/
elementele
geometrice ale unui
filet
¾ Domeniile de utilizare
¾ Scule/ dispozitive
utilizate la realizarea
unei suprafeţe filetate
¾ Operaţii/faze
tehnologice prin care
trece un semifabricat
in vederea filetării
¾ Tehnologia de filetare
manuală cu un tarod/
filieră
¾ Calculul diametrului
găurii pentru a obţine
un filet exterior /
interior
¾ Controlul filetelor
¾ NSSM la operaţia de
filetare.

7. Impreună cu elevii se va face comparaţia între ideile trecute în prima coloană şi cele trecute
în cea de a treia coloană. Informaţiile trecute în tabel vor fi clarificate şi cu ajutorul
resurselor didactice utilizate: piese filetate interior/ exterior, scule şi dispozitive de filetat,
videoproiector, CD-uri din care elevii să identifice şi să-şi clarifice problemele legate de
tehnologia filetării.
Timp de lucru: 50 minute

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
23

77

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii şiau format și acumulat rezultatele învățării propuse în standardul de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi :
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale elevilor.
- Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
- Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. finală
- Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi
care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor învățării(cunoştinţe,
abilități și atitudini).
Propunem următoarele instrumente de evaluare:
x
Fişe de observaţie;
x
Fişe test;
x
Fişe de lucru;
x
Fişe de autoevaluare;
x
Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi
de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip
rezolvare de probleme.
x
Lucrări de laborator
x
Lucrări practice
x
Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x
Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x
Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare etc.
x
Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu
de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului. Oferă
informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/ sau optimizarea
demersurilor instructiv-educative.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor învăţării.
Proiectarea modului de realizare a evaluării va avea ca finalitate asigurarea unui feed-back de
calitate atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice, care, pe baza prelucrării informaţiilor
obţinute, îsi vor regla modul de desfăşurare a demersului didactic. Evaluarea scoate în evidenţă
măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul de Pregătire Profesională
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Exemplu de instrument de evaluare:

INSTRUMENT DE EVALUARE
Toate subiectele sunt obligatorii; Se acordă 10 puncte din oficiu; Timpul de lucru este de 1 oră
SUBIECTUL I……………………………………………………………………..25 puncte
I.Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Tarozii sunt scule aşchietoare folosite la:
a) filetarea exterioară;
b) filetarea interioară;
c) filetarea interioară şi exterioară;
d) finisare.
2.Pasul filetului reprezintă:
a) distanţa dintre două puncte consecutive ale aceleaşi spire;
b) distanţa, între vârfurile filetului la şurub, măsurată perpendicular pe axa filetului;
c) forma geometrica a filetului într-o secţiune axială a piesei;
d) distanţa dintre mijloacele flancurilor filetului măsurată perpendicular pe axa filetului;
3.Un filet pătrat este utilizat la:
a) fixarea rulmenţilor pe arbori;
b) instalaţii de ridicat;
c) micrometre;
d) şuruburile conducătoare de la maşinile unelte;
4.Un filet „în ţoli”sau “inch” are ca măsură:
a) 24,5mm;
b) 25,4cm;
c) 25,4mm;
d) 2,54mm.
5.Filierele sunt scule aşchietoare utilizate la:
a) filetarea exterioară;
b) filetarea interioară;
c) filetarea interioară şi exterioară;
d) finisare.

SUBIECTULII……………………………………………………………………..25 puncte
II.1.Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect (15 puncte)
1. Filetarea manuală este operaţia de executare a unui……(1)…….cu ajutorul
unui
..………(2)……………. . sau filiere.
2. Filetul este un ………(3)……elicoidal realizat pe o suprafaţă ……(4)……..pentru piese numite
piuliţe sau exterioară pentru piese numite şuruburi.
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3. Controlul simplu de identificare a filetelor exterioare sau interioare se face cu ajutorul
….(5)…….şi a lerelor.

II.2. Identifică şi defineşte dimensiunile geometrice D, D1, D2, p şi α ale filetului din figura de
mai jos (10 puncte)

SUBIECTUL III……………………………………………………………………40 puncte
Rezolvaţi următoarele probleme
1. Un muncitor trebuie să prelucreze o piesă filetată la interior, folosind un tarod cu
dimensiunea M8. Înainte de filetare, piesa va trebui să fie găurită. (10 puncte)
a. Scrieţi formula de calcul a diametrului găurii precizând semnificaţia mărimilor care intervin în
formulă.
b. Calculaţi diametrul găuririi piesei care va fi apoi filetată de muncitor.
c. Determinaţi valoarea dimensiunii obţinute prin calcul, rotunjind rezultatul la 2 zecimale.
2. Un muncitor trebuie să prelucreze o piesă filetată la interior, folosind un tarod cu
dimensiunea M12 x 1,5. Înainte de filetare, piesa va trebui să fie găurită. (14 puncte)
a. Scrieţi formula de calcul a diametrului găurii precizând semnificaţia mărimilor care intervin în
formulă.
b. Calculaţi diametrul găuririi piesei care va fi apoi filetată de muncitor.
c. Determinaţi valoarea dimensiunii obţinute prin calcul, rotunjind rezultatul la 2 zecimale.
3. Un muncitor trebuie să prelucreze o piesă filetată la interior, folosind un tarod de tipul
3/4W. Înainte de filetare, piesa va trebui să fie găurită. (16 puncte)
a. Scrieţi formula de calcul a diametrului găurii precizând semnificaţia mărimilor care intervin în
formulă.
b. Calculaţi diametrul găuririi piesei care va fi apoi filetată de muncitor.
c. Determinaţi valoarea dimensiunii obţinute prin calcul, rotunjind rezultatul la 2 zecimale.
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Subiectul I.
1- b;

TOTAL:25 puncte

2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - b;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul II.

TOTAL:25 puncte

II.1-15 puncte
(1)- filet
(2)- tarod
(3)- canal
(4)- interioară
(5)- şabloanelor
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II.2-10 puncte
-pasul p - distanţa dintre două puncte consecutive ale aceleaşi spire măsurată pe o paralelă la axa
şurubului;
-unghiul Dal filetului - cuprins între flancurile consecutive ale filetului măsurat în planul axial al
filetului.
-D - diametrul exterior la piuliţă - distanţa, între vârfurile filetului la şurub sau între fundurile
filetului la piuliţă, măsurată perpendicular pe axa filetului;
-D2 diametrul mediu, d2 la piuliţă - distanţa dintre mijloacele flancurilor filetului măsurată
perpendicular pe axa filetului;
-D1 diametrul interior, la piuliţă - distanţa între fundurile filetului la şurub sau între vârfurile
filetului la piuliţă măsurată perpendicular pe axa filetului;
Pentru fiecare dimensiune identificată corect se acordă câte 1 punct.
Pentru fiecare dimensiune definită corect se acordă câte 1 punct.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Subiectul III.

TOTAL: 40 puncte

1.- 10 puncte
a. Dg=De x 0,835
Dg=diametrul burghiului
De=diametrul exterior al filetului
b. Dg=8 x 0,835=6,680mm
c. Dimensiunea se rotunjeşte la Dg=6,70mm
Pentru scrierea corectă a formulei se acordă câte 4 puncte.
Pentru identificarea corectă a fiecărui termen din formulă se acordă câte 2 puncte
(total 4 puncte)
Pentru corectitudinea calculului matematic se acordă 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
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2.-14 puncte
a. Dg=De – p x 1,3
Dg=diametrul burghiului
De=diametrul exterior al filetului
p= pasul filetului
1,3 –coeficient empiric
b. Dg=12 – 1,5 x 1,3=12-1,95=10,05mm
c. Dimensiunea se rotunjeşte la Dg=10,1mm
Pentru scrierea corectă a formulei se acordă câte 4 puncte.
Pentru identificarea corectă a fiecărui termen din formula se acordă câte 2 puncte
(total 8 puncte)
Pentru corectitudinea calculului matematic se acordă 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
3.-16 puncte
a. Dg=De -

De = 19,050, z=10 paşi /ţol

b.
Dg=19,05-25,4 x 1,3=19,05 - 3,302=15,748mm
De=diametrul exterior al filetului
p= 25,4/număr paşi/ţol
z= număr de paşi/ţol
c. Dimensiunea se rotunjeşte la 15,8mm
Pentru scrierea corectă a formulei se acordă câte 4 puncte.
Pentru identificarea corectă a fiecărui termen din formula se acordă câte 2 puncte
(total 8 puncte)
Pentru corectitudinea calculului matematic se acordă 4 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
x
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MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul, „Circuite electrice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal - filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 54 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

18 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Circuite electrice”, este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ3. REALIZAREA
CIRCUITELOR ELECTRICE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
3.2.2.
3.3.2.
3.2.3.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.1.2.
3.1.4.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

Conţinuturile învăţării

1. Mărimi electrice din instalaţiile electromecanice:
1.1.Mărimile câmpului electrostatic:
(forțe electrostatice, intensitatea câmpului electrostatic,
inducția electrică, fluxul electric, tensiunea electrică,
potențialul electrostatic, capacitatea electrică)
1.2.Regimul electrocinetic:
1.2.1.Intensitatea curentului de conducție
1.2.2.Efectele curentului electric
1.2.3.Rezistența electrică
1.2.4.Legea lui Ohm, Legea lui Joule, Legea conservării
sarcinii electrice);
1.3.Mărimile câmpului magnetic:
(forțe magnetice, intensitatea câmpului magnetic,
tensiunea magnetică, fluxul magnetic, inductivitatea,
inducția electromagnetică, energia magnetică.)
- Definiții/relații de definiție, unități de măsură, simboluri
2.Circuite simple de curent continuu:
2.1.Elemente de circuit
2.1.1.Rezistoare
- clasificarea rezistorilor
- parametrii rezistorilor
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3.2.9.
3.2.10.

- simbolizarea rezistorilor; codul de culori
- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a
rezistenței totale
2.1.2.Bobine
- simbolizarea bobinelor; codul de culori
- tipuri de bobine
- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a
inductanței totale
2.1.3. Condensatoare
- rol și caracteristici
- tipuri de condensatori
- simbolizarea condensatoarelor; codul de culori
- factori care influențează funcționarea condensatorului
- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a
capacității totale
2.1.4. Surse de tensiune
2.1.5. Conductoare de legătură, întrerupătoare;
2.1.6. Rețeaua electrică – laturi, noduri, ochiuri
2.2.Circuite electrice dipolare
(reguli de asociere a sensurilor tensiunii și curentului,
divizoare de tensiune și curent, asocierea surselor de
tensiune și curent).
2.3.Documente de lucru
(cataloage, fișe tehnologice, fișe de constatare, caiete de
sarcini)

3.1.3.

3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.

3.3.3
3.3.4.
3.3.7.
3.3.8.

2.4.Norme de protecţia mediului, norme de calitate,
norme de sănătatea și securitatea muncii privind
realizarea circuitelor electrice de joasă tensiune.
3.Analiza circuitelor electrice
3.1.Metode de rezolvare a circuitelor electrice de curent
continuu cu ajutorul Teoremelor lui Kirchhoff

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
- Aparate electrice de măsură, analogice şi digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre,
wattmetre, multimetre);
- Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice;
- Conductoare de legătură/cordoane de legătură;
- Întreruptoare;
- Rezistoare de diferite tipuri şi mărimi;
- Condensatoare de diferite tipuri şi mărimi;
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-

Bobine de diferite tipuri şi mărimi;
Surse de curent continuu;
Casete video, CD-uri;
Trusa electricianului.

x

SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile programei modulului „Circuite electrice” trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Circuite elecrice” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la agentul economic, dotate conform precizărilor de mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
x îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
x metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
x metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:
o
de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perech;
o
de realizare a înţelesului: proedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu;
o
de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o
de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică
Nivel: 4
31

85

x

x
x
x

o
de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor
metode şi strategii de învăţare prin colaborare:
o
tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul
deosebit, Tehnica căutării de comori ,Metoda Piramidei (Bulgărele de zăpadă),
metoda ciorchinelui;
metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere: Mozaic (jigsaw), Reuniunea
Phillips 6-6, Metoda grafică;
o
exerciţii pentru rezolvarea de probleme şi discuţii
Învăţarea prin descoperire;
Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este METODA
CIORCHINELUI.
Ciorchinele este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei. Poate fi
folosită cu succes atât la începutul unei lecţii pentru reactualizarea cunoştinţelor predate anterior,
cât şi în cazul lecţiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a cunoştinţelor. Ciorchinele este
o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe evidenţiind modul de a înţelege o
anumită temă, un anumit conţinut.
Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de predare şi învăţare care încurajează elevii să
gândească liber şi deschis.
Etape:
1. Prezentarea cuvântului-cheie sau a propoziției-nucleu – cadrul didactic scrie un cuvânt sau o
propoziție-nucleu în mijlocul tablei.
2. Explicarea regulilor pe care le presupune tehnica – cadrul didactic le oferă elevilor explicațiile
necesare; îi încurajează pe elevi să scrie cuvinte sau sintagme în legătură cu tema pusă în
discuție.
3. Realizarea propriu-zisă a ciorchinelui – cadrul didactic le cere elevilor să lege cuvintele sau
ideile produse de cuvântul sau propoziția-nucleu prin linii care evidențiază conexiunile între
acestea, realizând astfel o structură în formă de ciorchine.
4. Reflecția asupra ideilor emise și conexiunilor realizate.
Reguli:
– notarea tuturor ideilor legate de tema respectivă;
–lipsa judecății ideilor expuse;
–dintr-o idee dată pot apărea alte idei, astfel se pot construi ,,sateliți” ai ideii respective;
–apariția legăturilor numeroase și variate între idei.
Avantaje:
–fixarea ideilor și structurarea informațiilor;
–înțelegerea ideilor;
–poate fi aplicată atât individual (chiar și la evaluare), cât și la nivelul întregii clase, pentru
sistematizarea și consolidarea cunoștințelor;
–în etapa de reflecție, elevii pot fi ghidați, prin intermediul unor întrebări, în ceea ce privește
gruparea informațiilor în funcție de anumite criterii.
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Exemplu: Se propune metoda ciorchinelui pentru introducerea în tema “Circuite de curent
continuu”, ca mijloc de a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic acest subiect.
Profesorul scrie subiectul “generator de idei” și anume “Circuite de curent continuu”.
Elevii își exprimă ideile care le vin în minte în legătură cu subiectul respectiv.

“Ciorchinele” va fi completat de profesor, pe măsură ce elevii aduc noi informații legate de
temă. Profesorul va preciza alte și alte informații privind tema anunțată.

Metoda propusă poate să răspundă următoarelor rezultate ale învățătii:
- 3.1.1.-Mărimi electrice din instalațiile electromecanice
- 3.1.2.-Circuite simple de curent continuu
- 3.3.4.-Asumarea initiative în rezolvarea unor probleme
- 3.3.6.-Demonstrarea spiritului creative în argumentarea soluțiilor tehnice abordate
Dacă metoda este folosită pentru recapitulare atunci se poate completa și cu:
-3.2.4.Selectarea elementelor de circuit pentru realizarea circuitelorconform schemei
-3.2.5.Verificarea elementelor de circuit
-3.2.7.Construirea circuitelor simple cu elemente de current continuu
-3.2.10.Completarea documentației de lucru
-3.3.3.Comunicarea/raportarea rezultatelor activităților profesionale desfășurate.
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x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau format și acumulat rezultatele învățării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi :
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale elevilor.
- Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
- Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. finală
- Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi
care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor învățării(cunoştinţe,
abilități și atitudini).

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de
tip rezolvare de probleme, itemi eseu, etc
x Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Evaluarea scoate în evidenţă
măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul de Pregătire Profesională.
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INSTRUMENT DE EVALUARE
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.
Subiectul I.
TOTAL: 10 puncte
Pentru fiecare din itemii de mai jos (1-5) scrieți pe foia de examen, litera corespunzătoare
răspunsului corect:
1. Elementul de circuit care are tensiunea la borne proporțională cu intensitatea curentului
electric este:
a) Condensatorul
b) Rezistorul
c) Bobina
d) Sursa de tensiune
2. Bobina are ca parametru principal:
a) capacitatea
b) rezistența
c) inductivitatea
d) reactanța
3. Unitatea de măsură a capacității electrice :
a) voltul
b) amperul
c) faradul
d) ohmul
4. Elementul de circuit care înmagazinează energie magnetică este:
a) condensatorul
b) bobina
c) rezistor
d) conductor
5. Un divizor de tensiune este format din:
a) rezistențe legate în serie
b) rezistențe legate în paralel
c) condensatoare legate în serie
d) condensatoare legate în paralel
Subiectul II.

TOTAL: 15 puncte

Încoloana A sunt enumerate mărimi electrice iar în coloana B sunt enumerate unitățile de măsură
ale acestor mărimi electrice. Scrieți pe foie, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A și literele
din coloana B.
A
B
1. Rezistență electrică
a. Hz
2. Intensitatea curentului
b. Ω
3. Tensiune electrică
c. W
4. Putere electrică
d. A
5. Conductanță electrică
e. V
f. Ω-1
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Subiectul III.

TOTAL: 25 puncte

Transcrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunț (1, 2, 3, 4) și notați în dreptul ei
litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul este fals.
Transformați enunțurile false în enunțuri adevărate:
1. Legea lui Ohm indică proporționalitatea dintre tensiunea electrică aplicată unui conductor și
intensitatea curentului ce străbate conductorul.
2. Rezistența electrică este mărimea electrică a unui condesnsator.
3. Rezistivitatea electrică a unui conductor depinde de natura conductorului.
4. Căldura dezvoltată în unitatea de timp se numește putere Joule.
Subiectul IV.
TOTAL 40 puncte
I.
(25p)
Se dă circuitul din figură cu R1=10:, R2=12:, R3=40:,, R4=10:, R5=10:, V1=15V.
a. Să se calculeze rezistența echivalentă a circuitului
b. Să se calculeze intensitatea curentului I din circuit.

II.
(15p)
Realizați un eseu despre utilizarea rezistoarelor ca divizoare de tensiune urmărind următoarele
aspecte:
a. Schema de principiu pentru divizorul de tensiune;
b. Menționați rolul unui divizor de tensiune într-un circuit;
c. Calculati tensiunile pe fiecare componentă a divizorului.
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Subiectul I.
1- b;

TOTAL:10 puncte

2 - c; 3 - c; 4 - d; 5 - a;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul II.

TOTAL:15 puncte

1 - d; 2 - e; 3 - f; 4 - a; 5 - b;
Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul III.
TOTAL:25puncte
1
A
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
2
F
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Rezistența electrică este mărimea electrică a unui rezistor.
Pentru reformulare corectă se acordă 5 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
3
A
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
4

A
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Subiectul IV.
TOTAL: 40 puncte
I. – 25p
a. (20p)
Se calculează R15=R1 în paralel cu R5 și R34=R3 în paralel cu R4
1/ R15= 1/ R1 + 1/ R5 (3p)
1/ R34= 1/ R3 + 1/ R4 (3p)
R15= R1  R5/ (R1+ R5) = 10:  10: / (10: + 10:) = 5: (5p)
R34= R3  R4/ (R3+ R4) = 40:  10: / (40: + 10:) = 8: (5p)
RE= R15+ R2+ R34= 5:+12:+8: = 25: (4p)
b. (5p)
V1= REI (3p)
15V=25:I (1p)
I=0,6A=600mA (1p)
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
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II.(15 p)
a)(5p)

Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b)Divizorul de tensiune este circuitul alcătuit din două rezistoare în serie în scopul de a obține o
tensiune mai mică decât tensiune U de la bornele de intrare. (5p)
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
c)(5p)
U2= R2I
I=U/ R1+ R2
U2=U R2/ R1+ R2
U1= R1I
U1=U R1/ R1+ R2

(1p)
(1p)
(1p)
(1p)
(1p)

Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
x
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MODUL IV: MĂSURĂRI NEELECTRICE ȘI ELECTRICE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Măsurări neelectrice și electrice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte
din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal
- filiera tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Măsurări neelectrice și electrice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URI 4. MĂSURAREA
MĂRIMILOR NEELECTRICE ȘI
ELECTRICE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.2.2
4.3.5.
4.2.3.
4.2.4..

4.1.2.

4.2.5.
4.2.6.
4.2.7
4.2.8.
4.2.21

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.9.

Conţinuturile învăţării

1. Procesul de măsurare
1.1.Mărimi fizice, definirea lor, unități de măsură
1.2. Elementele componente ale unui proces de măsurare:
-mijloace de măsurare
-etaloane;
-metode de măsurare;
1.3 Erori de măsurare, clase de precizie ale aparatelor,
eroarea absolută, eroarea relativă, eroarea raportată,
eroarea tolerată;
1.4. Noțiuni generale de legislație metrologică și
caracteristici metrologice.
2.Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice:
2.1 Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice:
2.1.1.pentru dimensiuni liniare - rigle, şublere,
micrometre;
2.1.2. pentru dimensiuni unghiulare – raportoare;
2.1.3. pentru suprafeţe - planimetre, comparatoare;
2.1.4 pentru volume - dozatoare volumetrice;
2.2 Mijloace pentru măsurarea mărimilor mecanice:
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2.2.1 Dinamometre – măsurarea forței
2.2.2. Balanţe, cântare – măsurarea masei
2.2.3. Manometre, barometre, vacuumetre – măsurarea
presiunii
2.2.4. Vitezometre – măsurarea vitezei
2.2.5. Ceasuri şi cronometre – măsurarea timpului
2.2.6. Turometre – măsurarea turației
2.2.7. Accelerometre – măsurarea accelerației
2.2.8. Debitmetre – măsurarea debitului;
2.3. Mijloace pentru măsurarea mărimilor termice:
2.3.1. Termometre – măsurarea temperaturii
2.3.2. Contoare termice – măsurarea energiei termice;
2.4.Mijloace pentru măsurarea mărimilor fizico-chimice:
2.4.1. Densimetre – măsurarea densității
2.4.2. Umidometre – măsurarea umidității
2.4.3. Vâscozimetre – măsurarea vâscozității
2.4.4. Ph-metre – măsurarea acidității.
4.1.3.
4.1.6.

4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.22

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.6

4.1.4.

4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.
4.2.19.
4.2.20.
4.2.21.
4.2.22

4.3.3.
4.3.4.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

3. Aparate electrice (analogice şi digitale) pentru
măsurarea mărimilor electrice:
3.1 Clasificarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor
electrice; criterii de clasificare
3.2. Aparate pentru măsurarea intensității curentului
electric (ampermetre şi multimetre analogice şi digitale) ;
3.3. Aparate pentru măsurarea tensiunii electrice
(voltmetre şi multimetre analogice şi digitale) ;
3.4. Aparate pentru măsurarea rezistenţei electrice
(ohmmetre, montaje volt-ampermetrice şi multimetre
analogice şi digitale) ;
3.5. Aparate pentru măsurarea puterii electrice (wattmetre
şi montaje volt-ampermetrice);
3.6. Aparate pentru măsurarea energiei active (contoare
electrice)
3.7. Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţia mediului specifice
4. Analiza metodelor de măsurare a mărimilor
electrice în instalaţiile electromecanice.
4.1 Măsurarea intensității curentului
4.2 Măsurarea tensiunilor
4.3 Măsurarea rezistențelor
4.3.1. Metoda ampermetrului și voltmetrului
4.3.2. Metoda cu ohmmetru
4.3.3. Metoda cu puntea Wheatstone
4.4. Măsurarea puterii electrice în curent continuu
4.5. Măsurarea energiei electrice în circuitele de curent
continuu
4.6. Norme de calitate; normative în vigoare
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x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI

-

INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice: (rigle, şublere, micrometre, raportoare,
planimetre, comparatoare, dozatoare volumetrice, dinamometre, balanţe, cântare,
manometre, barometre, vacuummetre, vitezometre, ceasuri şi cronometre, turometre,
accelerometre, debitmetre, termometre, contoare termice, densimetre, umidometre,
vâscozimetre, ph-metre);
Aparate electrice de măsură, analogice şi digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre,
wattmetre, multimetre);
Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice;
Conductoare de legătură; Surse de curent continuu;
Trusa lăcătuşului, trusa electricianului;
Dispozitive de prindere şi fixare, instrumente de măsurare şi verificatoare;
Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice;
Cataloage de: materii prime şi materiale, AMC-uri şi SDV-uri, utilaje specifice fiecărei
categorii de lucrări aferente domeniului electromecanic, auxiliare curriculare;
Soft educaţional, CD-uri, casete audio-video, videoproiector
Surse de documentare; Normative; Documentații de lucru;

x

SUGESTII METODOLOGICE

-

-

Conţinuturile modulului „Măsurări neelectrice și electrice” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Se va avea în considerație, de asemenea, recomandările agentului economic partener în ceea ce
privește accentul care trebuie pus pe anumite teme, conținuturi, deprinderi sau atitudini.
Modulul „Măsurări neelectrice și electrice” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
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Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
x îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
x metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:
o
de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi ;
o
de realizare a înţelesului: procedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu, unul stă, celilalţi circulă, cubul ;
o
de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului ;
o
de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;
o
de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor ;
x metode şi strategii de învăţare prin colaborare :
o
tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul
deosebit, Tehnica căutării de comori, Metoda Piramidei (Bulgărele de zapada);
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.
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Exemplu de metodă didactică:
În procesul de predare-învăţare-evaluare se pot aplica metode centrate pe elev cum ar fi Unul stă,
ceilalţi circulă sau Cubul.
Unul stă, ceilalţi circulă
Bazându-se pe schimbul de idei între elevi, metoda îşi propune să dezvolte atenţia, operaţiile
de analiză şi sinteză ale elevilor şi capacitatea acestora de a evalua anumite idei. Metoda se
desfăşoară cu aplicarea următorilor paşi:
1. Întreaga clasă de elevi este împărţită în grupuri de câte 3- 4 elevi. Fiecare grup, astfel
constituit, are un număr, iar în cadrul grupului, toţi membrii au, de asemenea, un număr;
2. Lucrând în grup, elevii rezolvă o problemă sau o sarcină de lucru şi notează situaţia;
3. La semnalul profesorului elevii se rotesc astfel: cei cu numărul 1 se mută în grupul următor;
cei cu numărul 2 se mută peste două grupuri ş.a.m.d. Întotdeauna însă, un elev din fiecare grup
iniţial rămâne pe loc, fiind cel care explică vizitatorilor rezultatul muncii grupului său. Vizitatorii
fac comentarii pe marginea celor prezentate de gazdă;
Este bine să se facă atâtea rotaţii până ce elevii revin în grupurile lor iniţiale.
4. Reveniţi în grupurile iniţiale, elevii au următoarele sarcini:
) Elevul care a rămas pe loc relatează celorlalţi coechipieri comentariile făcute de
vizitatori;
) Fiecare dintre elevii vizitatori prezintă ceea ce a constatat la celelalte grupuri, subliniind
asemănările şi deosebirile faţă de propriul lor rezultat;
) Elevii discută din nou despre problema pe care au trebuit să o rezolve.
Cubul
Cubul reprezintă o metodă de predare prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de
gândire implicate în învăţarea unui conţinut, care poate fi utilizată atât în etapa de evocare cât şi în
cea de reflecţie. Metoda este utilizată în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect din mai
multe perspective şi are ca rezultat implicarea elevilor în înţelegerea unui conţinut informaţional
(procesele de gândire fiind asemănătoare celor prezentate în taxonomia lui B. Bloom ).
Elevii studiază evenimentul respectiv. Studiul poate fi individual, în perechi sau în grupuri
de 5-6 persoane. Se confecţionează un cub pe ale cărui feţe se scriu cuvintele: descrie, compară,
analizează, asociază, aplică, argumentează.
Elevii realizează o investigaţie pe o temă dată. Se alege prima faţă a cubului pe care este
scris “descrie“. Se cere grupelor să examineze tema dată din această perspectivă (observaţii asupra
formei, culorii, mărimii, etc.).
În continuare, se procedează la fel cu toate feţele cubului, purtându-se următoarele tipuri de
discuţii:
- “compară “ - Ce este asemănător şi cu ce este diferit ?
- “asociază “ - La ce te îndeamnă să te gândeşti?
- “analizează “ - Spune din ce este făcut, din ce se compune ?
- “aplică “ - Ce poţi face cu el ? Cum poate fi folosit ?
- “ argumentează pro sau contra “ - Enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei
tale.
Prin brainstorming, participanţii pot identifica idei novatoare pe care le pot include într-un paragraf
sau două referitoare la tema respectivă. Forma finală este împărtăşită de fiecare grupă. Pentru a oferi
exemplul său este bine ca profesorul să scrie şi el în timpul acestei activităţi, demonstrând astfel că
este membru al grupului, al clasei, înţeleasă ca şi comunitate ce învăţă.
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Descrie:
- aspectul, forma
- consistenţa
- culoarea
Argumentează pro sau contra:
- identifică elementul, ia
atitudine

Compară:
- ce este asemănător
- cu ce este diferit

Aplică:
- ce poţi face cu el
- cum poate fi folosit

Analizează:
- spune din ce este obţinut
- din ce se compune,
cum este finisat
Asociază:
- la ce te îndeamnă să te
gândeşti
- condiţiile de calitate
În cadrul activităţii la clasă, cele şase etape se pot desfăşura fie în ordinea de mai sus, fie,
pentru ca activitatea să fie mai atractivă, în funcţie de noroc, după ce s-a aruncat cu cubul.
Lecţia se poate încheia cu elaborarea unei lucrări – de către fiecare grup ce a rezolvat una
din cele şase sarcini de lucru – ce poate fi afişată în clasă pentru a fi studiată în în întregime.
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
RÎ 4.1.2.Mijloace pentru măsurarea mărimilor electrice
RÎ 4.2.1. Utilizarea corectă a limbajului tehnic și de specialitate în activități cu caracter metrologic;
RÎ 4.3.1.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de
muncă;
RÎ 4.3.3.Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;
RÎ 4.3.4.Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

EXEMPLIFICARE:
UNUL STĂ, CEILALŢI CIRCULĂ
Profesorul împarte clasa în grupuri de câte 4 elevi. Fiecare grup are un număr, iar în cadrul
grupului, toţi membrii au, de asemenea, un număr. Elevilor li se dau fişele de lucru care cuprind
imagini cu diferite tipuri de aparate de măsurat analogice şi li se cere să precizeze tipul fiecărui
aparat, tipul dispozitivului de măsurat, clasa de exactitate, domeniul de măsurare, poziţia de
funcţionare şi forma scării gradate. Lucrând în grup, elevii rezolvă sarcinile de lucru şi notează pe
fişă.
La semnalul profesorului elevii se rotesc, iar un elev din fiecare grup iniţial rămâne pe loc,
fiind cel care explică vizitatorilor rezultatul muncii grupului său. La revenirea în grupurile iniţiale,
elevul care a rămas pe loc relatează celorlalţi ce au făcut celelalte echipe, identificând asemănările
şi deosebirile rezultatelor acestora faţă de propriul lor rezultat.
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CUBUL
Profesorul stabileşte ca sarcină de lucru studierea aparatele magnetoelectrice. Elevii,
împărţiţi în grupe, studiază aparatul, confecţionează cubul pe ale cărui feţe se scriu cuvintele:
descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează, apoi completează răspunsurile pe
fiecare faţă a cubului.

Argumentează pro sau
contra:
Aparatele
magnetoelectrice sunt
foarte precise, dar sunt
sensibile
la
supratensiuni.
Mentionam
ca
reparatiile aparatelor de
masurat se fac de obicei
in
laboratoare
specializate si ca in
urma reparatiei aparatul
trebuie
supus
verificarilor
metrologice.

Descrie:
Din principiul de functionare se observa
ca elementele de baza ale aparatelor
magnetoelectrice sunt magnetul
permanent si bobina mobilă. Ele fac
parte din dispozitivul pentru producerea
cuplului activ.
Compară:
Sensibilitatea acestor aparate este
foarte mare, relizandu-se aparate care
masoara intensitati ale curentului
incepând de la microamperi si in unele
constructii speciale (galvanometre),
chiar de ordinal nanoamperilor.
Precizia este foarte buna, putându-se
ajunge la clase de precizie de 0,05 0,1.
Consumul propriu de putere este foarte
mic, de obicei sub 1 mW. Sunt putin
influentate de câmpurile magnetice
exterioare, intrucât câmpul propriu,
fiind concentrat in circuitul magnetic,
este mult mai intens decat câmpurile
perturbatoare
Analizează:
Funcţionarea aparatelor magnetoelectrice
se bazează pe interacţiunea dintre
câmpul magnetic al unui magnet
permanent şi o bobină mobilă parcursă
de curentul de măsurat (curentul
continuu). În urma acestei interacţiuni
apare un cuplu activ care pune in
mişcare bobina mobilă împreuna cu
întregul echipaj mobil.

Aplică:
Aparatele magnetoelectrice
se folosesc ce ampermetre si
voltmeter de curent continuu.
Fiind cele mai bune aparate
de masurat electrice, ele se
folosesc, de asemenea, ca
instrumente indicatoare in
foarte multe tipuri de
aparate.

Asociază:
Este necesar ca pentru fiecare masurare
sa fie ales un aparat corespunzator in
asa fel incat prin acesta sa nu treaca
curenti cu intensitati mai mari decat
intensitatea maxima pentru care a fost
construit
aparatul
(intensitatea
curentului nominal)

Lecţia se încheie cu elaborarea unei lucrări de către fiecare grup ce a rezolvat una din cele şase
sarcini de lucru, care va fi afişată în clasă şi discutată frontal.
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x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se realizeze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Considerăm adecvate următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
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Exemplificăm cu modele de itemi de evaluare care vor putea fi utilizați în elaborarea de
teste de evaluare a cunoștințelor, în format scris sau electronic (prin utilizarea lor în cadrul unor
platforme de tip Moodle).
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
RÎ 4.1.3. Aparate electrice (analogice şi digitale) pentru măsurarea mărimilor electrice
RÎ 4.2.7.Alegerea dispozitivelor de măsurare/ și a domeniului de măsurare în funcţie de valoarea
prezumată;
RÎ 4.2.8.Montarea aparatelor în circuitul de măsurare;
RÎ 4.2.9.Monitorizarea indicaţiilor aparatelor pentru determinarea mărimilor electrice;
RÎ 4.2.10.Măsurarea mărimilor electrice;
RÎ 4.2.11.Evaluarea erorilor în procesul de măsurare, calcul procentual;
RÎ 4.3.5.Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor / sarcinilor;
RÎ 4.3.6.Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de
lucru primită.
RÎ 4.3.7.Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate;
x Itemi cu alegere multiplă
Întrebarea 1
Tensiunea electrică se măsoară în:
amperi
a
ohmi
b
volţi
c
waţi
d
Răspuns corect: c
Întrebarea 2
Intensitatea curentului electric se măsoară în:
amperi
a
ohmi
b
volţi
c
waţi
d
Răspuns corect: a
Întrebarea 3
Rezistenţa electrică se măsoară în:
amperi
a
ohmi
b
volţi
c
waţi
d
Răspuns corect: b
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Întrebarea 4
Puterea electrică se măsoară în:
amperi
a
ohmi
b
volţi
c
waţi
d
Răspuns corect: d
Întrebarea 5
Metoda ampermetrului şi voltmetrului de măsurare a puterii
electrice în curent continuu este o metodă:
directă
a
indirectă
b
de comparaţie
c
de punte
d
Răspuns corect: b
Întrebarea 6
Eroarea relativă se exprimă în:
amperi
a
ohmi
b
procente
c
aceeaşi unitate de măsură cu a mărimii de măsurat
d
Răspuns corect: c
Întrebarea 7
La aparatele magnetoelectrice cu cadru mobil, dispozitivul de
producere a cuplului activ este format din :
o bobină fixă și un magnet permanent mobil
a
o bobină fixă și una mobilă
b
o bobină mobilă și un magnet permanent fix
c
două bobine fixe și o bobină mobilă
d
Răspuns corect: c
Întrebarea 8
Diferențele dintre două aparate magnetoelectrice folosite ca
ampermetru și voltmetru se regăsesc în :
structura constuctivă
a
principiul de funcționare
b
felul curentului
c
valoarea rezistenței interne
d
Răspuns corect: d
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Întrebarea 9
Mijloacele de măsurare reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice
utilizate pentru :
materializarea unității de măsură
a
obținerea informației de măsurare
b
adaptarea și prelucrarea semnalelor de măsurare
c
indicarea rezultatelor măsurătorilor
d
Răspuns corect: b
Întrebarea 10
Aparatul feromagnetic se utilizează:
numai în curent continuu
a
numai în curent alternativ trifazat
b
în curent continuu și curent alternativ
c
numai în curent alternativ monofazat
d
Răspuns corect: c
Întrebarea 11
Măsurarea este un proces prin care se evaluează din punct de
vedere:
calitativ, mărimi fizice de același fel
a
calitativ, mărimi fizice diferite
b
cantitativ, mărimi fizice de același fel
c
cantitativ, mărimi fizice diferite
d
Răspuns corect: c
Întrebarea 12
Efectele legării în paralel a unui ampermetru în circuit sunt:
apariția unui curent de scurtcircuit periculos
a
curentul în circuit este unul de valoare normală
b
curentul în circuit scade foarte mult
c
nu există efecte în această situație
d
Răspuns corect: a
Întrebarea 13
Efectele legării în serie a unui voltmetru în circuit sunt :
intensitatea curentului în circuit scade foarte mult
a
intensitatea curentului în circuit crește foarte mult
b
intensitatea curentului în circuit crește la valoarea nominală
c
nu există efecte în acest caz
d
Răspuns corect: a
Întrebarea 14
Clasa de precizie caracterizează:
măsurarea
a
aparatul
b
metoda de măsurare
c
operandul
d
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Răspuns corect: b
Întrebarea 15
Ohmmetrul serie se folosește pentru măsurarea rezistențelor :
mari
a
mici
b
neliniare
c
de șuntare
d
Răspuns corect: a
Întrebarea 16
Pentru a extinde domeniul de măsurare al unui ampermetru, se
conectează cu aparatul:
un rezistor de rezistență mare în paralel
a
un rezistor de rezistență mare în serie
b
un rezistor de rezistență mică în paralel
c
un rezistor de rezistență mică în serie
d
Răspuns corect: c
Întrebarea 17
Arcurile spirale, într-un aparat de măsură magnetoelectric, au rolul:
de a amortiza oscilațiile acului indicator în jurul poziției de
a
echilibru
de a crea cuplul activ
b
de a crea cuplul rezistent
c
de a susține bobina mobilă
d
Răspuns corect: c
Întrebarea 18
Dintre unitățile de măsură, unele, în număr redus, au fost definite
independent de altele și de aceea au fost denumite :
fundamentale
a
derivate
b
integrate
c
complementare
d
Răspuns corect: a
Întrebarea 19
Scara gradată a ohmmetrului serie este:
inversă și foarte neuniformă
a
directă și foarte neuniformă
b
inversă și uniformă
c
directă și uniformă
d
Răspuns corect: a
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Întrebarea 20
Puterea activă în curent alternativ se calculează cu formula:
P=UIcosφ
a
P=UIsinφ
b
P=UI
c
P=U2R
d
Răspuns corect: a
x Itemi cu alegere duală
Întrebarea 21
Ohmmetrul derivație are scara gradată inversă și foarte
neuniformă.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
Întrebarea 22
Aparatele electrodinamice sunt folosite în special ca wattmetre.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: a
Întrebarea 23
La o punte în echilibru rapoartele brațelor opuse sunt egale.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
Întrebarea 24
Rezistența în ohmi pe volt ce caracterizează un aparat este
inversul tensiunii nominale a acestuia.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
Întrebarea 25
Aparatele magnetoelectrice sunt sensibile la suprasarcini.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: a
Întrebarea 26
Dispozitivul de citire al unui aparat de măsură este compus din
indicator și contragreutăți.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
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Întrebarea 27
La aparatele magnetoelectrice amortizorul este pneumatic cu
paletă.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
Întrebarea 28
Varianta amonte se va folosi numai pentru măsurarea
rezistențelor mari, mult mai mari decât rezistența ampermetrului.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: a
Întrebarea 29
Pentru a măsura intensitatea curentului într-un circuit este
necesar ca ampermetrul să fie montat în serie în circuitul
respectiv.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: a
Întrebarea 30
Ampermetrul are rezistența proprie mult mai mare decât
rezistența circuitului
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
Întrebarea 31
Puterea activă se poate măsura direct cu aparate numite
wattmetre.
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: a
Întrebarea 32
Rezistența șuntului se determină în funcție de felul curentului
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
Întrebarea 33
Unitatea de măsură este o mărime de aceeași natură cu mărimea
de măsurat, aleasă în mod convențional
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: a
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Întrebarea 34
Aparatele de măsurat analogice se mai numesc și digitale
Adevărat
a
Fals
b
Răspuns corect: b
x Itemi cu răspuns scurt
Întrebarea 35
Expresia care reprezintă puterea într-un circuit de curent continuu este: ……………
Răspuns corect: P=UI.
Întrebarea 36
Aparatele magnetoelectrice se folosesc ca ampermetre și voltmetre de curent …………….
Răspuns corect: continuu.
Întrebarea 37
Constanta wattmetrului se calculează cu relaţia:………………..
Răspuns corect: Kw=UnIn/αmax
Întrebarea 38
Funcționarea aparatelor electrodinamice se bazează pe acțiunea forțelor……………….. ce se
exercită între bobine fixe și mobile parcurse de curenți.
Răspuns corect: electrodinamice
Întrebarea 39
Șuntul este o rezistență electrică, de obicei de valoare mică, care se montează……………. pe
aparatul de măsurat și prin care trece o parte din curentul de măsurat.
Răspuns corect: în paralel
Întrebarea 40
Rezistența adițională este o rezistență de valoare………….., care se montează în serie cu aparatul și
pe care cade o parte din tensiunea de măsurat.
Răspuns corect: mare
Întrebarea 41
Wattmetrele se realizează cu aparate electrodinamice sau ferodinamice care au, în serie cu bobina
mobilă…………………..
Răspuns corect: o rezistenţă adiţională
Întrebarea 42
La aparatele…………….. rezultatul măsurării este afişat direct sub formă numerică.
Răspuns corect: digitale
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pentru
clasa a IX-a

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGICĂ

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICA AUTOMATIZARI

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
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GRUPUL DE LUCRU:
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
Electronică automatizări:
1. Tehnician electronist
2. Tehnician operator telematica
3. Tehnician operator tehnica de calcul
4. Tehnician in automatizari
5. Tehnician operator roboti industriali
6. Tehnician de telecomunicatii
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente calificărilor sus
menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării

Denumire modul

tehnice generale (URI)
URÎ 1. Realizarea lucrărilor de bază mecanice
și electrice necesare în domeniul electronică
automatizări

MODUL I. Tehnologii generale în
electronică-automatizări

URÎ 2. Efectuarea de măsurări tehnice în
electronică

MODUL II. Electrotehnică și măsurări
tehnice
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRONICA AUTOMATIZARI
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Tehnologii generale în electronică-automatizări
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

180
72

Modul II. Electrotehnică și măsurări tehnice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

144
36
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:

90

Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/la operatorul
economic/instituția publică parteneră.

*

Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. Tehnologii generale în electronică-automatizări
x Notă introductivă
Modulul, „Tehnologii generale în electronică - automatizări”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electronică
automatizări, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei
a IX-a, învățământ liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

72 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologii generale în electronică - automatizări” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de
pregătire profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. REALIZAREA
LUCRĂRILOR DE BAZĂ
MECANICE ȘI ELECTRICE
NECESARE ÎN DOMENIUL
ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

Conţinuturile învăţării

TEHNOLOGII MECANICE DE BAZA

1.1.1
1.1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11

Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor
grafice din mecanică:
 Elemente de standardizare (simboluri, linii, hașuri,
formate, indicatoare, cote, scări de reprezentare
utilizate în desenul tehnic).
 Executarea schiţelor după model şi a desenelor la
scară:
-Reprezentarea în proiecție ortogonală
-Construcţii
grafice:
construcția
unei
perpendiculare, construcția unei drepte paralele cu o
dreapta, construcția triunghiurilor, împărțirea
unghiurilor
-Reprezentarea filetelor şi asamblărilor
-Executarea schițelor după model
-Executarea desenelor la scară
Documente şi documentaţie tehnică / tehnologică
pentru lucrări mecanice:
 Cataloage, liste de materiale
 Fişe tehnice (citire și interpretare)

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări

5

113

 Fişe tehnologice (citire și interpretare)
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Materiale și semifabricate utilizate în lucrările
mecanice
 Materiale feroase şi neferoase: oțeluri, fonte, aliaje
 Semifabricate: table, profiluri, corniere pene, arcuri
știfturi, nituri, șuruburi, piulițe
Operații de prelucrare mecanică (definitie, etape de
execuție, SDV-uri, mijloace de măsurare, norme de
sănătate și securitate în muncă, norme de protecția
mediului):
 curățarea,
 îndreptare,
 trasare,
 debitare,
 îndoire,
 găurire,
 ştanţare,
 filetare,
 norme de sănătate și securitate în muncă și norme
de protectia mediului specifice operațiilor de
prelucrare mecanică.
Asamblări mecanice:


nedemontabile (scop, etape de realizare, domenii
de utilizare, SDV-uri necesare, norme de sănătate și
securitate în muncă, norme de protecția mediului):
- lipire,
- sudare,
- nituire,
- norme de sănătate și securitate în muncă și norme
de protectia mediului specifice operațiilor de
realizare a asamblărilor nedemontabile.



demontabile (elementele asamblării – geometrie și
tipuri constructive, SDV-uri necesare, norme de
sănătate și securitate în muncă, norme de protecția
mediului ):
- filetate,
- cu arcuri,
- cu pene,
- cu ştifturi,
- norme de sănătate și securitate în muncă și
norme de protectia mediului specifice
operațiilor de realizare a asamblărilor
demontabile.
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TEHNOLOGII ELECTRICE DE BAZA

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16

1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11

Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor
grafice din electrotehnică şi electronică:
 Simboluri utilizate în electrotehnică şi electronică.
 Realizarea schemelor electrice, a schemelor de
conexiuni, a schemelor de montaj și a planurilor de
amplasament.
Documente şi documentaţie tehnică / tehnologică
pentru lucrări electrice
 Cataloage, liste de materiale, cărţi tehnice
 Fişe tehnice (citire și interpretare)
 Fişe tehnologice (citire și interpretare)
Materiale utilizate în lucrările electrice (tipuri,
proprietati, utilizări):
 Materiale conductoare: Cu, Al, aliaje de lipit, materiale
rezistive;
 Materiale magnetice: materiale magnetice moi,
materiale magnetice dure;
 Materiale electroizolante;
 Materiale specifice lucrărilor electrice (conductoare,
cabluri, conectori, canaluri de cablu, accesorii).
Elemente pasive de circuit (aspect fizic, simbol, marcaj,
rol funcțional, parametri, tipuri de conexiuni):
 Rezistoare
 Bobine
 Condensatoare
 Executarea unor circuite electrice cu componente
pasive (RL, RC si RLC)
Instalații electrice de curenţi slabi
 SDV-uri utilizate în lucrările de realizare a instalațiilor
curenți slabi
 Realizarea instalațiilor electrice de curenți slabi:
- Operații de pregătire a conductoarelor: îndreptare,
modelare, măsurare, marcare, conectare, verificare
continuitate
- Executarea unor instalații simple de curenți slabi
(citirea schemei, pregătirea materialelor, montarea
aparatelor,
conectarea
aparatelor,
verificarea
instalațiilor realizate, punerea in funcțiune):
- semnalizare optică și acustică,
- detecția și semnalizarea incendiilor,
- radioficare,
- interfon.
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x
¾

¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
SDV-uri specifice lucrărilor mecanice (perii de sârmă, placă de îndreptat, ciocane, nicovale, masă
de trasat, ac de trasat, punctator, compas, distanţier, foarfece manuale, cleşti pentru tăiat,
fierăstraie manuale, dălţi, pile, rigle, şublere, micrometre, echere, menghină, maşini de găurit
stabile şi portabile, burghie elicoidale, tarozi, filiere, ciocan de lipit, lampă de lipit;
SDV-uri specifice domeniului electric (șurubelnițe de diferite tipuri, clești, testere de tensiune,
pistoale de lipit, cuțite;
module pentru studiul experimental al componentelor şi circuitelor electrice și/sau plăci de test,
surse de alimentare;
lampi de semnalizare, sonerii, difuzoare radioficare, statie de radioficare, unitatea de comanda
interfon cu terminale si panou exterior, unitate de comanda cu senzori de incendiu;
AMC - uri;
auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, reviste de
specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici,
normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de
evaluare) etc.
tabla interactivă;
videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru reprezentarea
circuitelor şi simularea funcţionării circuitelor electrice;
materii prime şi materiale: table, profiluri metalice diverse, electrozi, elemente pasive de circuit
(rezistori, condensatori, bobine), plăcuţe de test / montaje de test, conductoare, cabluri, conectori,
banda izolatoare, fludor, pastă decapantă.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnologii generale în electronică - automatizări” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Această secţiune are rolul de a orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor învăţării, prin
intermediul conţinuturilor precizate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini prevăzute în
unitatea de rezultate ale învăţării.
Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte
cuvinte, mediul concret în care vor lucra îi va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în
consecinţă, folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste considerente,
activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se regăsească fiecare
elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale de a relaţiona cu „lumea reală”.
Pregătirea, se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor.
Pentru formarea competenţelor cheie este necesar a fi utilizate activităţi de învăţare prin care elevii
să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor
probleme etc.
Pentru modulul „Tehnologii generale în electronică - automatizări” pot fi utilizate, pe lângă
metodele de învăţământ clasice şi metode alternative, specifice învăţării centrate pe elev, ca de exemplu:
harta păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, concasarea, studiul de caz, decizii
decizii, transformarea, organizator grafic (diagrama Venn), cafeneaua, proiectul.
În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de învățare:
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Fişă de lucru
Cunoștințe:
1.1.13: Instalații electrice de curenți slabi (citirea schemei, pregătirea materialelor, montarea aparatelor,
conectarea aparatelor, verificarea instalațiilor realizate, punerea in funcțiune):
- semnalizare optică şi acustică,
- detecţia şi semnalizarea incendiilor
- radioficare,
- interfon.
1.1.14: SDV-uri utilizate în lucrările electrice de bază
Abilități:
1.2.18. Executarea lucrărilor electrice de curenți slabi în conformitate cu documentaţia tehnică.
1.2.19. Verificarea funcţionalităţii instalaţiilor electrice de curenți slabi.
Atitudini:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Respectarea riguroasă a specificaţiilor tehnice din documentaţie.
Utilizarea responsabilă a SDV-urilor şi a mijloacelor de măsurare.
Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.
Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.

1. Realizaţi o instalaţie de sonerie pentru o casă de locuit cu 4 apartamente.
Executaţi planul casei.
2. Identificaţi aparatele electrice, materialele necesare pentru realizarea instalaţiei.
3. Completaţi fişa de lucru:
Denumirea instalaţiei:

Data

Elev:

Clasa:

Etapele procesului tehnologic
Stabilirea priorităţilor
Aparate /materiale utilizate

Caracteristici tehnice

Cantitate

SDV-uri utilizate
Verificarea instalaţiei
Observaţiile coordonatorului
de practică
Evaluator:

Control calitate:
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice, se vor
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii.
În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de evaluare pentru următorul set de cunoștințe,
abilități, atitudini:
Cunoştinţe: 1.1.10, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.15
Abilități: 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.17
Atitudini:1.3.24, 1.3.27, 1.3.28
Tipul testului:
Probă practică şi orală
Condiţiile de administrare:
Testul poate fi susţinut în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. Fiecare elev sau
grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului, materialele necesare şi va rezolva subiectul.
Durata evaluării:
Timp de lucru: 50 min
PROBĂ ORALĂ
Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:
a. Rezistorul electric reprezintă elementul ………1………de circuit
b. Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este……2……
c. Rezistoarele sunt folosite pentru a regla valoarea curentului într-un circuit, atât în domeniul curenţilor
tari, cât şi în cel al curenţilor .......3..........
d. La rezistoarele marcate cu 4 culori, banda 4 reprezintă ……4…….
e. Într-un montaj serie, rezistenţa echivalentă este egală cu ………5….. rezistenţelor componente.
PROBĂ PRACTICĂ
1. Completaţi tabelul de mai jos cu valoarea corespunzătoare rezistoarelor:
REZISTOARE MARCATE CU 4 CULORI

Rezistor
………….., toleranta
5%

banda 1 [ gri ] -> ……
banda 2 [roşu] -> ……
banda 3 [negru] -> x1 => valoarea…………………….
banda 4 [auriu] -> toleranta 5%

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări

10

118

banda 1 [portocaliu] -> ……
banda 2 [portocaliu] -> ……
banda 3 [galben] -> x10,000 => valoarea ……………… banda 4
[maro] -> toleranta 5%

Rezistor …………,
toleranta 5%

REZISTOARE MARCATE CU 5 CULORI

Rezistor
……………….,
toleranta 1%

banda 1 [ portocaliu ] -> ………..
banda 2 [negru] -> ……………..
banda 3 [negru] -> ………………
banda 4 [roşu] -> x100 => valoarea ……………… banda 5 [maro] ->
toleranta 1%

Rezistor
………………….,
toleranta 1%

banda 1 [maro] -> ……………
banda 2 [alb] -> …………..
banda 3 [albastru] -> ………………..
banda 4 [maro] -> x10 => valoarea …………………. banda 5 [maro] ->
toleranta1%

2. Realizați un montaj electric conform schemei electrice din figură, astfel încât becul să lumineze:
Aveți la dispoziţie: o sursă de tensiune continuă, componente
electrice şi electronice, conductoare de legătură, pistol (ciocan) de
lipit, cablaj de test, cleşti, fludor.
Repere de notare
1. La proba orală
 Completarea spaţiilor libere cu informaţia corectă.

2,5p

2. La proba practică
 Completarea tabelului cu cele 4 valori ale rezistorilor.
 Recunoaşterea componentelor după simbol, aspect fizic şi marcaj.
 Selectarea componentelor de circuit conform schemei electrice.
 Executarea preformării terminalelor.
 Conectarea componentelor în circuit în conformitate cu schema electrică.
 Efectuarea plantării manuale conform standardelor de calitate.
 Montarea componentelor electrice astfel încât să fie prevenite solicitările termice

1p
1p
1p
0,5p
1p
1p
1p

Se acordă 1p din oficiu.
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MODUL II. Electrotehnică și măsurări tehnice
x Notă introductivă
Modulul, „Electrotehnică și măsurări tehnice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Electrotehnică și măsurări tehnice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. EFECTUAREA DE
MĂSURĂRI TEHNICE ÎN
ELECTRONICĂ
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1
2.2.1
2.3.1
2.1.2
2.3.2
2.2.2
2.1.3
2.2.3
2.3.3
2.1.4
2.2.4
2.3.4
2.1.5
2.2.5
2.3.5
2.2.6
2.3.6
2.3.7
2.2.17
2.3.8
2.2.18
2.3.9
2.2.19
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.1.6
2.2.7
2.1.7
2.2.8
2.2.9

2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14

Conţinuturile învăţării
Procesul de măsurare şi componentele sale:
- Mărimi fizice, unităţi de măsură - Sistemul
Internațional de unități de măsură.
- Mijloace de măsurare
- Metode de măsurare: directe, indirecte
- Erori de măsurare: definiții, clasificări, clase de
precizie (exactitate)
- Caracteristicile metrologice ale mijloacelor de
măsurare: intervalul de măsurare, sensibilitatea/
rezoluția, justețea, fidelitatea, precizia, noțiuni de
legislație metrologică

Măsurarea mărimilor neelectrice:
- Măsurarea mărimilor geometrice cu: șublere,
micrometre, comparatoare
- Măsurarea presiunii cu manometre
- Măsurarea temperaturii cu termometre
Legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii și
electromagnetismului:
- Electrostatica
o Sarcina electrica
o Campul electric
o Legea lui Coulomb
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2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24

o Tensiunea electrică
o Capacitatea electrica
o Gruparea condensatoarelor
- Electrocinetica
o Curentul electric,
o Intensitatea curentului electric
o Legea lui Ohm
o Rezistenţa electrică
o Gruparea rezistoarelor
o Legea lui Joule
o Puterea electrică
o Energia electrică
o Teoremele lui Kirchoff
- Electromagnetismul
o Câmpul magnetic
o Legea inducţiei electromagnetice
o Inductivitatea
o Gruparea bobinelor
o Tensiunea electromotoare sinusoidală
o Studiul circuitelor în regim permanent
sinusoidal (RLC)
Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și
alternativ:
- Mijloace de măsurare : clasificări (analogice/ digitale),
principiul de funcționare, schema bloc generală,
marcare.
- Măsurarea intensității curentului electric: ampermetrul,
montare în circuit, extinderea domeniului de
măsurare – șuntul.
- Măsurarea tensiunii electrice: voltmetrul, montare în
circuit, extindere domeniului de măsurare - rezistența
adițională.
- Măsurarea rezistenței electrice: metoda ampermetrului
și a voltmetrului, ohmmetrul serie/ paralel, metode
de comparaţie (metoda substituției, puntea
Wheatstone).
- Măsurarea puterii electrice în curent continuu și în
curent alternativ: metoda ampermetrului și a
voltmetrului, wattmetrul
- Măsurarea energiei electrice: contorul
- Măsurarea mărimilor electrice cu ajutorul
multimetrului
- NSSM, norme de protectia mediului specifice
operațiilor de măsurare a mărimilor electrice

2.1.7
2.1.11
2.1.12

2.2.8

Măsurarea mărimilor neelectrice cu mijloace de măsură
electrice:
- Principiul general de funcționare, schema bloc
generală, clasificări
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- Traductoare parametrice şi generatoare: schema bloc
generală, caracteristici, clasificare, utilizare
- NSSM, norme de protectia mediului specifice
operațiilor de măsurare a mărimilor neelectrice cu
mijloace de măsură electrice.
x
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
echipamente specifice de laborator;
șublere, micrometre, comparatoare, şurubelniţe, truse de cleşti;
termometre, manometre, traductoare;
ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre analogice și digitale, punți de măsură,
contoare, multimetre analogice și digitale, surse de alimentare/generatoare de semnal;
componente pasive de circuit, traductoare, conductoare;
auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, reviste de
specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici,
normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de
evaluare) etc.
videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru simularea
funcţionării circuitelor electrice si efectuarea de masuratori tehnice in electrotehnica;
documentaţie tehnică;
platforme de laborator;
tabla interactivă;
echipament de protecţie.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Electrotehnica si masurari tehnice” trebuie să fie abordate într-o
manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Această secţiune are rolul de a orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor învăţării,
prin intermediul conţinuturilor precizate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini prevăzute în
unitatea de rezultate ale învăţării.
Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte,
mediul concret în care vor lucra îi va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în consecinţă,
folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste considerente, activităţile
de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se regăsească fiecare elev şi care
să contribuie la extinderea abilităţilor individuale de a relaţiona cu „lumea reală”.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor.
Pentru formarea competenţelor cheie este necesar a fi utilizate activităţi de învăţare prin care elevii
să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor
probleme etc.
Pentru modulul „Electrotehnică și măsurări tehnice” pot fi utilizate, pe lângă metodele de
învăţământ clasice si metode alternative, specifice învăţării centrate pe elev, ca de exemplu: observarea
sistematică, harta păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, studiul de caz, proiectul,
portofoliul
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În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de învățare: utilizarea hărții păianjen pentru
învăţarea metodelor de măsurare a rezistenței electrice:
URÎ 2 - Efectuarea de măsurări tehnice în electronică
Mijloace şi metode de măsurare pentru măsurarea rezistenței electice:
Cunoştinţe:
2.1.9. Mijloace de măsurare pentru mărimile electrice
Abilități:
2.2.12. Selectarea mijloacelor de măsurare în funcţie de mărimea măsurată și caracteristicile metrologice
Atitudini:
2.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
2.3.2. Îndeplinirea sarcinilor de lucru cu responsabilitate şi seriozitate
2.3.3. Conştientizarea importanţei măsurărilor pentru domeniul tehnic.
Obiective:
Să identifice metodele pentru măsurarea rezistenței electrice
Să identifice mijloacele de măsurare pentru măsurarea rezistenței electrice
Să reprezinte montajele de măsurare
Să descrie funcţionarea montajelor de măsurare
Să precizeze utilizările diferitelor metode de măsurare
Să identifice avantajele și dezavantajele diferitelor metode de măsurare
Organizarea clasei: 4 grupe
Timp: 50 minute
Activitatea se va desfăşura cu patru echipe de lucru.
Fiecare echipă va trage la sorţi metoda de măsurare a rezistenței electrice şi va primi o bulină pe care va
fi inscripţionat numele metodei şi buline în care va completa informaţiile solicitate.
După terminarea sarcinilor de lucru, câte un reprezentant al fiecărei echipe va veni la tablă/ flipchart şi
va lipi bulinele completate, ca în figura de mai jos.
După 20 minute, grupurile se reunesc în plen şi vor împărtăşi clasei rezultatul.
Se vor analiza rezultatele şi se vor trage concluziile.
Activitatea de învățare poate fi urmată de coevaluare colegială.
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice se vor
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor învățării
într-o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea,
pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale (probe
orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea activităţii şi
comportamentului elevului, jurnalul de practică, portofoliul).
Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă (practică).
Prin raportare cu aceasta, se vor identifica cunoştinţele teoretice și/ sau abilitățile practice, dar și
atitudinile care trebuie evaluate. Instrumentul de evaluare se va corela cu Standardul de evaluare din
Standardul de Pregătire Profesională.
Exemplu: se doreşte evaluarea cunoştinţelor referitoare la măsurarea rezistenței electrice. Elevul este pus
în situaţia de a identifica și aplica metodele și mijloacele de măsurare.
Instrument de evaluare pentru tema: Măsurarea rezistenței electrice
Prezentarea testului
Acest instrument de evaluare poate fi utilizat la sfârşitul capitolului ”Mijloace şi metode de măsurare
pentru măsurarea rezistenței electrice” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.
Cunoştinţe:

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări

17

125

2.1.9. Mijloace de măsurare pentru mărimile electrice
Abilități:
2.2.12. Selectarea mijloacelor de măsurare în funcţie de mărimea măsurată și caracteristicile metrologice
Atitudini:
2.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
2.3.2. Îndeplinirea sarcinilor de lucru cu responsabilitate şi seriozitate
2.3.3. Conştientizarea importanţei măsurărilor pentru domeniul tehnic.
Tipul testului : Probă scrisă
Timp de lucru : 100 minute
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea
Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de “Măsurări electrice”. Fiecare elev va primi
o fișă de evaluare şi va rezolva individual subiectele.
*Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectul 1 – 30 puncte
1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe fișa de eevaluare, litera corespunzătoare
răspunsului corect.
14p.
1.1. Măsurarea directă a rezistenţelor se face cu ajutorul:
a. ampermetrului; b. ohmmetrului; c. voltmetrului ; d. wattmetrului.
1.2.Schema alăturată reprezintă un montaj pentru măsurarea rezistenței
electrice. Aparatele de măsurat simbolizate prin 1 şi 2 sunt:
a. 1 – ampermetru, 2 – voltmetru;
b. 1, 2 – ampermetre;
c. 1 – voltmetru, 2 – ampermetru;
d. 1, 2 –voltmetre.
1.3. Rolul rezistenţei montate în serie cu galvanometrul într-o punte
Wheatstone este de:
a. extindere a domeniului de măsurare al punţii;
b. protecţie a galvanometrului;
c. scădere a curentului prin rezistenţa necunoscută;
d. creştere a curentului prin diagonala de măsură.
1.4. La o punte de curent continuu instrumentul indicator de nul este montat:
a. pe una din diagonale;
b. în serie cu rezistenţa de măsurat;
c. în paralel cu rezistenţa de măsurat;
d. pe oricare din braţele punţii.
1.5. Pentru buna funcţionare a ohmmetrului serie este necesar să se realizeze:
a. un singur reglaj, pentru Rx = f;
b. două reglaje, pentru Rx=0 şi pentru Rx = f;
c. trei reglaje, pentru Rx=0, pentru Rx = f şi pentru Rx = 500:;
d. nici un reglaj.
1.6. Galvanometrul punţilor de măsurare aflate la echilibru indică valoarea:
a. maximă; b. medie; c. efectivă; d. zero.
1.7. Condiţia de echilibru a punţii Wheatstone este:
a. produsele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale;
b. rapoartele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale;
c. produsele rezistenţelor din braţele alăturate sunt egale;
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d. produsul rezistenţelor din două braţe opuse să fie dublul produsului.
2. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F,
dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate.
16p.
a. Metoda ampermetrului şi voltmetrului utilizează doua variante de montaj: montajul amonte pentru
rezistenţe mici în raport cu rezistenţa internă a ampermetrului şi montajul aval pentru rezistenţe mari
în raport cu rezistenţa internă a voltmetrului.
b. Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mari. Scara gradată a acestora este
inversă şi foarte neuniformă.
c. Valoarea rezistenţei RX, măsurată cu ajutorul unei punţi Wheatstone pe ale cărei braţe se găsesc
rezistenţele R1=2kΩ, R2=100 Ω, R3=250 Ω, este 1kΩ.
d. Ohmmetrele se utilizează pentru măsurarea cu precizie ridicată a rezistenţelor electrice.
e. Pentru măsurarea rezistenţelor de valoare mică sunt folosite ohmmetrele derivaţie.
Subiectul 2 – 40 puncte
3.În figura de mai jos sunt reprezentate simbolurile electrice ale unor elemente de circuit
electric:
20p.
a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema pentru măsurarea indirectă a rezistenţei electrice utilizând
elementele date.
b. Indicaţi denumirea metodei.
c. Indicați variantele metodei.
d. Analizaţi utilizările.
4. În figura alăturată este reprezentată o schema electrică de
20p.
măsurare a rezistenţei Rx.
a. Denumiţi metoda de măsurare şi precizaţi din ce categorie de
metode
de măsurare face parte.
b. Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu 1, E,
K şi Rv.
c. Descrieţi etapele măsurării.
Subiectul 3 – 20 puncte
5. Se consideră un ohmmetru serie având: o baterie cu tensiunea E=1,5V, un miliampermetru cu
rezistenţă internă ra=5 Ω şi valoarea maximă indicată IAmax=100mA şi un rezistor variabil Rp în limita 050 Ω.
20p.
a. Reprezentaţi schema electrică a ohmmetrului.
b. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp când acul indicator al ohmmetrului indică 0 Ω.
c. După un timp de utilizare tensiunea bateriei scade la E1=1,45V, iar rezistenţa internă ra bateriei
creşte de la 0 la 3Ω. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp în acest caz.

x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
Electric:
1. Tehnician în instalații electrice
2. Tehnician energetician
3. Tehnician electrotehnist
4. Tehnician metrolog
5. Tehnician electrician electronist auto
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)

Denumire modul

URÎ 1. Realizarea lucrărilor de tehnologie
generală în electrotehnică

MODUL I. Tehnologii generale în
electrotehnică

URÎ 2. Realizarea componentelor
echipamentelor electrice

MODUL II. Componentele echipamentelor
electrice

URÎ 3. Măsurarea mărimilor electrice în
curent continuu

MODUL III. Măsurări electrice în curent
continuu
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: ELECTRIC
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I. Tehnologii generale în electrotehnică
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36

Modul II. Componentele echipamentelor electrice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36

Modul III. Măsurări electrice în curent continuu
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:

90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/la operatorul
economic/instituția publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTROTEHNICĂ
x Notă introductivă
Modulul „Tehnologii generale în electrotehnică”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face parte din cultura
de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologii generale în electrotehnică” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. REALIZAREA LUCRĂRILOR
DE TEHNOLOGIE GENERALĂ ÎN
ELECTROTEHNICĂ
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
Organizarea locului de muncă
¾ Cerinţe referitoare la organizarea ergonomică a
1.2.2.
1.3.7.
locului de muncă:
1.2.17.
- poziţia de lucru;
- economia mişcărilor;
- factorii de microclimat (ventilaţie, temperatură,
iluminare, zgomot).
¾ Documentaţie tehnică şi tehnologică specifică
locului de muncă:
- fişa tehnologică;
- planul de operaţii;
- liste de materiale, cataloage.
1.1.2.
1.2.3.
1.3.1.
Reprezentări grafice (schiţe şi desene la scară) pentru
1.2.4.
1.3.7.
piese simple, repere/ subansambluri
1.2.5.
¾ Norme privind realizarea desenelor tehnice:
1.2.17.
- linii utilizate în desenul tehnic;
1.2.18.
- scrierea tehnică;
- formate de desen industrial;
- indicatorul desenelor tehnice;
- reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul
tehnic;
- reprezentarea vederilor şi a secţiunilor (reguli de
reprezentare şi notare, reguli de haşurare şi
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-

-

notare);
cotarea în desenul tehnic (elementele cotării,
simboluri utilizate la cotare, reguli de execuţie
grafică a cotării);
scări de reprezentare utilizate în desenul tehnic.

¾ Execuția schiţelor (după model) şi a desenelor
tehnice la scară:
- etapele alcătuirii unei schiţe după model;
- reguli de execuţie a unei schiţe după model;
- etapele alcătuirii unui desen tehnic la scară;
- exemple de schiţe şi desene ale unor piese
simple, repere/subansambluri, din fişele
tehnologice.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.7.

1.1.5.
1.1.7.

1.2.6.
1.2.7.
1.2.17.
1.2.18.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.

1.2.12.
1.2.13.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.7.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.9.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Reprezentări grafice pentru schemele de instalaţii
electrice:
- simboluri şi semne convenționale utilizate în
schemele instalaţiilor electrice;
- exemple de reprezentări convenţionale ale
schemelor electrice: scheme de montaj, scheme
de principiu.
Mijloace de măsură şi control a dimensiunilor
geometrice ale pieselor, reperelor/ subansamblelor
(operaţii de măsurare):
- şublere;
- micrometre;
- comparatoare;
- calibre;
- şabloane;
- rigle gradate;
- echere;
- raportoare.
Soft educaţional pentru simularea procesului de
măsurare a dimensiunilor geometrice ale pieselor cu
ajutorul şublerului şi micrometrului
Lucrări de lăcătuşerie generală (definire, SDV-uri/
utilaje/mijloace de măsurare şi control utilizate, proces
tehnologic, norme SSM şi PSI specifice):
- operaţii tehnologice: îndreptarea, trasarea,
îndoirea, debitarea, pilirea, polizarea, găurirea,
ştanţarea, filetarea;
- asamblări demontabile: cu filet, cu ştifturi, cu
pene, cu caneluri;
- asamblări nedemontabile: lipire, nituire.
Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor în cadrul lucrărilor de lăcătuşărie generală
Lucrări pregătitoare ale proceselor tehnologice (definire,
etape de execuție, SDV-uri necesare, norme SSM şi PSI
specifice):
- curăţare;
- decapare;
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1.2.18.

1.1.6.

x

1.2.14.
1.2.17.

1.3.6.
1.3.7.
1.3.9.
1.3.8.

-

dezizolare.

Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor în cadrul lucrărilor pregătitoare
Modalităţi de avertizare a pericolelor la locul de muncă
(semnale de avertizare: semnale sonore, vizuale,
avertismente scrise, indicatoare, culori de securitate)

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
¾ Semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme, conductoare, izolatoare
¾ SDV-uri și utilaje specifice lucrărilor de lăcătuşărie: placă de îndreptat, nicovale,
ciocane, masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, menghină, nicovală, foarfece şi
cleşti pentru tăiat, dălţi, pile, pietre de polizor, polizoare, maşini de găurit, burghie,
maşini de ştanţat, tarozi, filiere, ciocan de lipit, instalaţie de lipit, căpuitor,
contracăpuitor, trăgător
¾ Organe de asamblare şi materiale de lipit: şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, ştifturi,
arbori şi butuci canelaţi, nituri, aliaje de lipit
¾ Mijloace de măsură şi control: şublere, micrometre, comparatoare, calibre, şabloane,
rigle gradate, echere, raportoare
¾ SDV-uri şi materiale specifice lucrărilor pregătitoare: perii de sârmă, hârtie abrazivă,
cleşti pentru dezizolat, cuţite
¾ Mijloace şi echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum
etc)
¾ Documentaţie tehnică şi tehnologică
¾ Echipament individual de securitatea muncii

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnologii generale în electrotehnică” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tehnologii generale în electrotehnică” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES. Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
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efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
ciorchinelui.
Ciorchinele este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei.
Poate fi folosită cu succes atât la începutul unei lecţii pentru reactualizarea cunoştinţelor predate
anterior, cât şi în cazul lecţiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a cunoştinţelor.
Ciorchinele este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe evidenţiind modul
de a înţelege o anumită temă, un anumit conţinut. Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de
predare şi învăţare care încurajează elevii să gândească liber şi deschis.
Metoda ciorchinelui funcţionează după următoarele etape:
1. Se scrie un cuvânt/ temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei, a unei pagini de caiet
sau a unei hârtiei de flipchart.
2. Elevii vor fi solicitaţi să-şi noteze toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele pe care le au în
minte în legătură cu tema respectivă, în jurul cuvântului din centru, trasând linii între acestea şi
cuvântul iniţial. În timp ce le vin în minte idei noi şi le notează prin cuvintele respective, elevii vor
trasa/ desena linii între toate ideile care par a fi conectate.
3. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp
acordată.
-

-

Există câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea tehnicii ciorchinelui:
scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema/ problema pusă în discuţie;
nu judecaţi / evaluaţi ideile produse, ci doar notaţiile;
nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte sau până nu expiră timpul
alocat; dacă ideile refuză să vină insistaţi şi zăboviţi asupra temei până ce vor apărea unele
idei;
lăsaţi să apară cât mai multe şi mai variate conexiuni între idei; nu limitaţi nici numărul
ideilor, nici fluxul legăturilor dintre acestea.
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Această tehnică este foarte flexibilă şi poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate de
grup. Atunci când se aplică individual, tema discutată trebuie să fie familiară elevilor care nu mai
pot culege informaţii de la colegi. În acest caz, utilizarea acestei tehnici poate reprezenta o pauză în
brainstorming-ul de grup, dând posibilitatea elevilor să gândească în mod independent. Când este
folosită în grup, elevii pot afla ideile altora şi cunoştinţele se îmbogăţesc. Se poate folosi tehnica în
faza de fixare-consolidare a cunoştinţelor sub denumirea de „ciorchine revizuit”, elevii fiind dirijaţi,
cu ajutorul unor întrebări, în gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii. Astfel se fixează şi
se structurează mai bine ideile, facilitându-se reţinerea şi înţelegerea lor. Adesea poate rezulta un
„ciorchine cu mai mulţi sateliţi”.
Folosirea aceste metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual cât şi în
echipă, să beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare.
Stimulează participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi
deschis.

Exemplu: Se propune metoda ciorchinelui pentru introducerea în tema “Asamblări prin lipire”, ca
mijloc de a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic acest subiect. Se scrie
subiectul “generator de idei” şi anume “Asamblări prin lipire”. Elevii îşi exprimă ideile
care le vin în minte în legătură cu subiectul respectiv.

„Ciorchinele” va fi completat de profesor, care va preciza alte informaţii privind tema anunţată.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
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va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice;
- lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât
și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Lucrări de lăcătuşerie
generală

Abilităţi

Realizarea asamblărilor
demontabile şi nedemontabile
cu respectarea procesului
tehnologic

Atitudini

- Asumarea iniţiativei în
rezolvarea unor probleme;
- Colaborarea cu colegii de
echipă în scopul îndeplinirii
sarcinilor de la locul de
muncă

Pentru aceasta se propune următorul model de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE
I. Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, încercuiţi pe foia de răspuns litera

corespunzătoare răspunsului corect:
1. Aliajele pentru lipiri moi se realizează pe bază de:

10p

Domeniul de pregătire profesională: Electric
10

138

a. argint;
b. cupru;
c. staniu;
d. wolfram.
2. La lipirile tari temperatura de topire a aliajului de lipit este:
a. 400° C;
b. nu contează;
c. peste 400° C;
d. sub 400° C.
II. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos (care descriu proprietăţile ciocanului de
lipit realizat din cupru electrolitic şi folosit pentru lipiri moi), astfel încât acestea să fie corecte:
15p
a. Pentru lipire după pregătirea pieselor prin curăţare acestea se spală, se usucă şi se acoperă
cu.......(1)........ pentru îndepărtarea oxizilor.
b. Lipitura tare se execută cu aliaje de ........(2)........... cu zinc.
c. Metalul de adaos utilizat la lipire trebuie să aibă o temperatură de topire mai .....(3)..... decât
metalul de bază.
III. Se consideră instalaţia de lipit din imaginea de mai jos:
a. Precizaţi denumirea instalaţiei de lipit
b. Denumiți elementele instalației notate cu cifre
de 1 la 9.

50p

IV. Daţi două exemple de utilizare a asamblărilor
prin lipire. Precizaţi tipul lor (lipiri moi sau
lipiri tari) şi justificaţi răspunsul.
15p
Timp de lucru: 30 minute.
Se acordă din oficiu 10 puncte.

x Bibliografie
1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/lipirea-metalelor
3. Standarde de pregătire profesională pentru calificările de nivel 4, domeniul de pregătire
profesională Electric
4. Hilohi S, Popescu M, Huhulescu M, Instalaţii şi echipamente electrice, Manual pentru
licee industriale, clasele a IX-a şi a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1994
5. Mareş F, Zaharciuc V, Stoian C, Manual pentru cultura de specialitate pentru Şcoala de
Arte şi Meserii, domeniul Electric, clasa a IX-a, Editura Economică Preuniversitaria,
Bucureşti, 2004
6. Tănăsescu M., Gheorghe M., Desen Tehnic, Manual pentru clasa a IX-a profil tehnic,
Editura Aramis, 2004
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MODUL II. COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
x Notă introductivă
Modulul „Componentele echipamentelor electrice”, componentă a ofertei educaìionale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face
parte din cultura de specialitate èi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăìământ
liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Componentele echipamentelor electrice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoètinìe, abilităìi èi atitudini necesare angajării pe piaìa muncii în una din
ocupaìiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. COMPONENTELE
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Atitudini
Cunoștinţe Abilităţi
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.2.14.
2.3.2.
2.2.15.
2.3.3.
2.3.4.

2.1.2.
2.1.4.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.10.
2.2.14.
2.2.15.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Conţinuturile învăţării

Clasificarea şi caracteristicile generale ale materialelor
electrotehnice
¾ Clasificarea materialelor din punct de vedere electric
(după rezistivitatea electrică a materialelor)
¾ Caracteristici generale ale materialelor utilizate în
domeniul electric:
- proprietăţi fizice generale, termice şi electrice;
- proprietăţi chimice;
- proprietăţi mecanice.
Materiale utilizate la realizarea componentelor
echipamentelor electrice
¾ Materiale conductoare – metale şi aliaje metalice
(proprietăţi fizice, chimice, mecanice şi tehnologice
specifice şi utilizări):
- materiale de înaltă conductivitate electrică:
cuprul şi aliajele sale, aluminiul şi aliajele sale,
materialele preţioase, fierul şi nichelul;
- metale cu temperatură înaltă de topire: wolfram,
molibden, tantal;
- metale cu temperatură joasă de topire: staniu,
plumb şi zinc;
- materiale conductoare de înaltă rezistivitate
electrică: aliaje pentru rezistoare etalon şi de
precizie, pentru rezistoare şi pentru elemente de
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încălzire electrică.
¾ Materiale electroizolante (proprietăţi fizice, chimice,
mecanice şi tehnologice specifice şi utilizări):
gazoase, lichide, solide - organice şi anorganice
¾ Materiale semiconductoare (proprietăţi specifice şi
utilizări): germaniul, siliciul, compuşi
semiconductori
¾ Materiale (fero)magnetice (proprietăţi specifice şi
utilizări):
- magnetice moi: fierul tehnic pur, fonte şi oţeluri,
aliaje fier-siliciu, alsifer, permalloy, ferite moi,
aliaje termocompensatoare;
- magnetice dure: oţeluri cu carbon, oţeluri aliate,
aliaje alni şi alnico, ferite dure, compuşi cu
pământuri rare.

2.1.3.
2.1.4.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.11.
2.2.14.
2.2.15.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Surse de informare şi documentare pentru materiale
electrotehnice
Componentele echipamentelor electrice
¾ Componente electrice şi electronice: rezistoare,
bobine, condensatoare, diode, tranzistoare
(clasificare, parametri nominali, simbolizare şi
marcare, tipuri constructive, materiale folosite la
fabricare, domenii de utilizare);
¾ Conductoare şi cabluri electrice (clasificare şi
simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare);
¾ Contacte electrice, izolatoare și piese izolante,
termobimetale, miezuri magnetice, electromagneţi,
mecanisme de acționare, camere de stingere,
elemente arcuitoare (clasificare, tipuri constructive,
materiale folosite, domenii de utilizare).
Surse de informare şi documentare pentru componentele
echipamentelor electrice

2.1.5.

x

2.2.12.
2.2.13.

2.3.5.

Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
¾ Seturi /mostre de materiale conductoare, semiconductoare, magnetice, electroizolante
¾ Componente electrice şi electronice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode,
tranzistoare
¾ Semifabricate: conductoare şi cabluri electrice, contacte electrice, izolatoare şi piese
electroizolante, miezuri magnetice, electromagneţi, mecanisme de acționare, elemente
arcuitoare
¾ Calculatoare conectate la Internet
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Componentele echipamentelor electrice” trebuie să fie abordate
într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează
şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Componentele echipamentelor electrice” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor
precizate în unităţile de rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării/ competenţelor de specialitate.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Acestea vizează următoarele aspecte:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- activităţi de documentare;
- vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
- problematizarea;
- învăţarea prin descoperire;
- activităţi practice;
- studii de caz;
- elaborarea de proiecte;
- activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
- activităţi de lucru în grup/ în echipă.
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Una dintre metodele interactive ce poate fi integrată în activităţile de învăţare-evaluare este
metoda R.A.I.
Metoda RAI are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor de a comunica, prin întrebări
şi răspunsuri, ceea ce tocmai au învăţat elevii; „ceea ce tocmai au învăţat” elevii desemnează
rezultatul unei activităţi de predare de către profesor, de documentare a elevilor, de sistematizare a
unor cunoştinţe anterioare, de integrare a noilor informaţii în sistemul propriu de cunoştinţe.
Activitatea permite fixarea cunoştinţelor, clarificarea noţiunilor, verificarea corectitudinii propriilor
percepţii şi stimulează competiţia dintre elevi.
Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se
desfăşoară astfel: la sfârşitul unei secvenţe de instruire, profesorul împreună cu elevii, investighează
rezultatele obţinute în urma predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingii mici şi uşoare
de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată, celui
care o prinde. Cel care prinde mingea, răspunde la întrebare şi apoi, o aruncă mai departe altui
coleg, punând o nouă întrebare.
Evident, cel ce întreabă trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Cel care nu
cunoaşte răspunsul iese din joc, iar cel care a pus întrebarea, va da şi răspunsul: astfel are ocazia de
a mai arunca odată mingea, şi deci, de a mai pune o întrebare. Dacă cel care interoghează nu ştie
răspunsul la propria întrebare este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea.
Treptat în grup rămân cei mai bine pregătiţi. Metoda stimulează spiritul de competiţie între elevi şi
poate fi abordată sub forma unui concurs „Cine ştie mai multe despre ...?”
-

Exemple de întrebări:
Ce ştii despre ... ?
Care sunt ideile principale ale ... ?
Despre ce ai învăţat astăzi ... ?
Care este importanţa faptului că ... ?
Cum explici faptul că ... ?
Cum justifici faptul că ... ?
Cum consideri că ar fi mai avantajos să ... sau să ... ?
Ce ţi s-a părut mai dificil în ... ?
Ce ţi s-a părut mai interesant în ... ?

Metoda constituie o strategie de învăţare care îmbină cooperarea cu competiţia: realizează
un feed-back activ, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de
evaluare. Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacitatea de a formula întrebări clare
şi de a găsi răspunsuri potrivite. S-a dovedit practic faptul că este mult mai dificil să pui întrebări
decât să răspunzi la acestea: pentru a formula întrebări trebuie să cunoşti bine problema studiată.
Antrenaţi în acest joc, chiar şi elevii mai timizi se simt încurajaţi, comunică mai uşor şi participă cu
plăcere la o activitate care, altfel, îi stresează.
AVANTAJELE METODEI:
- caracterul formativ şi creativ;
- stimularea motivaţiei:
- cultivarea interesului pentru activitatea intelectuală;
- realizarea legăturilor intra-, inter- şi transdisciplinare;
- completarea eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor;
- realizarea unui feed-back rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant;
- exersarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
DEZAVANTAJELE METODEI:
- timpul necesar din partea profesorului pentru pregătirea materialului preliminar;
Domeniul de pregătire profesională: Electric
15

143

-

timpul necesar activităţii elevilor;
elevii sunt tentaţi să-i scoată din „joc” pe unii colegi sau să se răzbune pe alţii, formulând
întrebări prea dificile pentru ei, cu riscul de a ieşi ei înşişi din joc, dacă nu ştiu răspunsul;
se produce dezordine în clasă;
tensiunea (nu ştii ce întrebări ţi se vor pune şi dacă ţi se aruncă mingea).

Pentru tema „Conductoare şi cabluri electrice” se prezintă o listă de întrebări pentru
aplicarea metodei R.A.I..
Î: Ce categorii de materiale se folosesc pentru realizarea conductoarelor şi cablurilor electrice?
R: Materiale conductoare, materiale electroizolante, materiale de impregnare, materiale de
protecţie.
Î: Poţi enumera trei materiale conductoare folosite pentru cabluri electrice?
R: Cupru, aluminiu, alame, bronzuri, oţel.
Î: De ce trebuie ca materialele electroizolante folosite la cabluri să aibă rezistenţă mare la
îmbătrânire?
R: Pentru ca proprietăţile lor, şi deci şi ale cablurilor, să nu se modifice în timp.
Î: Câte litere se folosesc pentru simbolizarea domeniului de utilizare al cablurilor?
R: Una sau două; prima literă este majusculă.
Î: De unde începe simbolizarea învelişurilor unui cablu, de la conductor sau de la exterior?
R: De la conductor spre exterior.
Î: Ce materiale se folosesc pentru a preveni deteriorarea izolaţiei de cauciuc prin solicitări
mecanice?
R: Ţesături din bumbac, din fire de oţel, mătase sau fire sintetice aplicate pe izolaţie.
Î: Ce literă simbolizează materialul conductor din aluminiu?
R: A
Î: De ce trebuie să aibă greutate specifică mică materialul conductor din structura cablurilor?
R: Pentru a obţine maşini şi aparate electrice uşoare.
Î: Pentru ce material electroizolant se foloseşte simbolul 2Y?
R: Pentru polietilenă.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să permită desfăşurarea acesteia într-un mediu real, după un
program stabilit, evitându-se aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de
timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
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-

fişe test;
fişe de lucru;
fişe de documentare;
fişe de autoevaluare/ interevaluare;
eseul;
portofoliul;
referatul ştiinţific;
proiectul;
activităţi practice;
teste docimologice.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
- portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare;
- testele sumative, care reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un
ansamblu de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului.
Oferă informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/ sau
optimizarea demersurilor instructiv-educative.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Se propune un test de evaluare ce vizează verificarea nivelului de realizare pentru
următoarele rezultate ale învăţării:
R.Î. 2.1.3. Componentele echipamentelor electrice - Conductoare şi cabluri electrice (clasificare şi
simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare)
R.Î. 2.2.7. Identificarea tipurilor constructive de componente utilizate la realizarea echipamentelor
electrice
R.Î. 2.2.8. Identificarea materialelor utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice
R.Î. 2.2.9. Asocierea componentelor echipamentelor electrice cu domeniul de utilizare
corespunzător
R.Î. 2.2.14. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de
muncă.
R.Î. 2.2.15. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate
R.Î. 2.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
Testul de evaluare are în vedere conţinuturile corespunzătoare temei „Conductoare şi
cabluri electrice”.
TEST DE EVALUARE
A. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere
(20 puncte)
1. Domeniul de utilizare a conductoarelor şi cablurilor electrice determină tipul _ _ _ _ _ _ _ _ _ şi
gama de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ şi frecvenţe de utilizare.
2. Conductoarele care au secţiunea formată din mai multe fire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau împletite se
numesc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3. Învelişul de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ care asigură şi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ se numeşte manta.
4. Materialele de protecţie împotriva acţiunii mediului folosite în construcţia conductoarelor şi
cablurilor electrice pot fi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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5. Litera I utilizată în simbolizarea conductoarelor şi cablurilor electrice poate avea semnificaţia de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
B. Scrieţi alăturat litera corespunzătoare răspunsului corect
1. Cordonul este alcătuit din:
a) unul sau mai mai multe conductoare izolate;
b) două sau mai multe conductoare izolate;
c) unul sau mai multe conductoare neizolate;
d) două sau mai multe conductoare neizolate.

(20 puncte)

2. Grupul de litere Aℓ utilizat în simbolizarea conductoarelor şi cablurilor electrice are semnificaţia:
a) conductor de aluminiu;
b) conductor de alamă;
c) armătură de sârmă lată de oţel;
d) armătură din sârmă lată de oţel zincat.
3. Materialele electroizolante folosite în construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice trebuie să aibă:
a) tensiune de străpungere cât mai mare, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mare;
b) tensiune de străpungere cât mai mare, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mică;
c) tensiune de străpungere cât mai mică, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mare;
d) tensiune de străpungere cât mai mică, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mică.
4. Faţă de cupru, aluminiul are:
a) rezistivitate electrică mai mică şi rezistenţă mecanică mai mică;
b) rezistivitate electrică mai mică şi rezistenţă mecanică mai mare;
c) rezistivitate electrică mai mare şi rezistenţă mecanică mai mică;
d) rezistivitate electrică mai mare şi rezistenţă mecanică mai mare.
5. Faţă de aluminiu, cuprul are:
a) rezistenţă la coroziune mai mare şi greutate specifică mai mare;
b) rezistenţă la coroziune mai mică şi greutate specifică mai mică;
c) rezistenţă la coroziune mai mică şi greutate specifică mai mare;
d) rezistenţă la coroziune mai mare şi greutate specifică mai mică.
C. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ, litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera
F, dacă apreciaţi că enunţul este fals
(10 puncte):
1. În construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice, aluminiul se poate utiliza atât ca material
conductor, cât şi ca material de protecţie.
2. Simbolizarea conductoarelor şi cablurilor electrice se efectuează cu litere sau grupe de litere
care descriu, de la exterior spre conductor, învelişurile conductorului sau cablului respectiv.
3. Materialele electroizolante utilizate în construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice trebuie
să aibă rezistenţa la îmbătrânire mare pentru a garanta siguranţa în exploatare a conductoarelor.
4. Oţelul, bronzul şi alama se folosesc în construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice pentru
că au rezistenţa mecanică mare.
5. Cablurile pentru instalaţii electrice fixe se simbolizează cu litera f.
D. Reformulaţi propoziţiile false identificate la punctul C astfel încât acestea să fie adevărate
(10 puncte).

E. Răspundeţi la următoarele cerinţe (20 puncte):
1. Numiţi trei domenii de activitate în care se utilizează conductoarele şi cablurile electrice.
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2. Enumeraţi tipurile constructive de conductoare electrice.

3. Ce materiale metalice se utilizează ca materiale de protecţie împotriva deteriorării cablurilor?

4. Cum se simbolizează un conductor de aluminiu, pentru instalaţii fixe, cu izolaţie din polietilenă?

5. Care este materialul de impregnare cel mai utilizat în construcţia conductoarelor şi cablurilor
electrice?

F. Rezolvaţi aritmogriful următor: (10 puncte)
A
a
b
c
d
e
f
g
h
i
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MODUL III. MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU
x Notă introductivă
Modulul „Măsurări electrice în curent continuu”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face
parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Măsurări electrice în curent continuu” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. MĂSURAREA MĂRIMILOR
ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.6.
Mărimi electrice din circuitele de c.c. (definire, unităţi
3.2.2.
de măsură, multipli şi submultipli, transformări ale
3.2.25.
unităţilor de măsură):
3.2.26.
- intensitatea curentului electric;
- tensiunea electrică;
- rezistenţa electrică;
- puterea electrică;
- energia electrică.
3.1.2.
3.2.3.
3.3.6.
Elemente de circuit electric (definire, simbol general,
3.2.4.
mărime caracteristică):
3.2.25.
- rezistoare;
- condensatoare;
- bobine;
- surse electrice.
3.1.3.
3.2.5.
3.3.1.
Legi şi teoreme pentru determinarea mărimilor electrice
3.2.25.
3.3.2.
din circuitele de c.c. (enunţ, relaţii matematice):
3.2.26.
3.3.6.
- Legea lui Ohm
- Legea lui Joule-Lentz
- Teoremele lui Kirchhoff
3.1.4.
3.2.6.
3.3.1.
Circuite electrice simple de curent continuu
3.2.7.
3.3.2.
- circuite cu rezistoare/condensatoare asociate serie,
paralel şi mixt (schema electrică, relaţii de calcul
3.2.8.
3.3.6.
3.2.25.
pentru rezistenţa/ capacitatea echivalentă);
3.2.26.
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3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

x

3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.25.
3.2.26.

3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.25.
3.2.26.

3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.25.
3.2.26.

3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.6.

divizoare de tensiune şi curent (schema electrică,
relaţii de calcul pentru tensiuni/ curenţi).
Procesul de măsurare şi componentele sale
¾ Componentele procesului de măsurare:
- măsurand;
- mijloace de măsurare;
- metode de măsurare.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.6.

¾ Erori de măsurare:
- tipuri de erori;
- cauzele apariţiei erorilor de măsurare;
- relaţii matematice de determinare.
Aparate analogice şi digitale pentru măsurarea
mărimilor electrice (ampermetre, voltmetre,
ohmmetre/megohmmetre, wattmetre, multimetre):
- elementele panoului frontal al aparatelor;
- marcarea aparatelor de măsurat analogice;
- domenii de măsurare ale aparatelor;
- constanta aparatelor analogice.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.6.

Soft-uri educaţionale pentru studiul aparatelor analogice
şi digitale de măsură
Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.c.
(scheme de montaj, reglaje pregătitoare ale aparatelor,
citirea indicaţiilor, prelucrare şi interpretare rezultate):
¾ Măsurarea intensităţii curentului electric continuu cu
ampermetrul şi multimetrul
¾ Măsurarea tensiunii electrice în c.c. cu voltmetrul şi
multimetrul
¾ Măsurarea rezistenţei electrice cu montajul voltampermetric, cu ohmmetrul/ multimetrul şi cu
puntea Wheatstone
¾ Măsurarea puterii electrice în c.c. cu montajul voltampermetric şi cu wattmetrul
Norme SSM şi PSI specifice măsurării mărimilor
electrice
Soft-uri educaționale pentru simularea măsurării
mărimilor electrice în circuitele de c.c.
Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor
analogice în circuitele de c.c. (scheme de montaj, relaţii
matematice):
- extinderea domeniului de măsurare la ampermetre
cu ajutorul şuntului;
- extinderea domeniului de măsurare la voltmetre cu
ajutorul rezistenţei adiţionale.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
¾ Aparate de măsurat analogice şi digitale: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, punţi
Wheatstone, wattmetre, multimetre
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¾
¾
¾
¾

Şunt, rezistenţă adiţională
Surse de c.c., rezistoare, bobine, condensatoare, conductoare de legătură
Soft educațional
Echipament individual de securitatea muncii

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Măsurări electrice în curent continuu” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Măsurări electrice în curent continuu” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor
precizate în unităţile de rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării/ competenţelor de specialitate.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
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-

studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Ca metodă didactică interactivă utilizată în activitățile de învățare se exemplifică cu metoda
"Turul galeriei".
Turul galeriei este o metodă ce poate fi utilizată în recapitularea cât și în consolidarea
cunoştinţelor. Utilizarea metodei are în vedere:
Problema
- Cum se pot utiliza la maximum spațiile de expunere din sala de curs/laborator și cum se pot
obține materiale care merită expuse?
Provocarea:
- Organizarea spațiilor de expunere în sala de curs care să susțină procesul de învățare al
tuturor elevilor și să le răsplătească succesele.
Ce se poate face?
- Crearea unor afișe care să fie reprezentative pentru diferite teme din curriculum
- Expunerea lucrările elevilor care sunt reprezentative
- Schimbarea frecventă a lucrărilor expuse
Turul galeriei presupune parcurgerea unor anumiţi paşi:
1. brainstorming individual;
2. interviu de grup;
3. producerea planşelor,
4. susţinerea produselor de către un raportor;
5. afişarea produselor;
6. efectuarea turului galeriei;
7. dezbaterea
-

-

Pentru a realiza galeria și apoi turul acesteia se procedează astfel:
se grupează elevii în 3-5 grupe, numerotate corespunzător;
fiecare grup primește o fișa de lucru care conține tema de rezolvat și o foaie A2/A3 pe care
vor rezolva sarcinile de lucru;
elevii sunt lăsați să lucreze 20-35 de min., reamintindu-le să scrie numărul grupului şi să
semneze;
un secretar, ales de elevii grupei, notează rezultatele brainstormingului pe o coală de hârtie
(de preferat cât mai mare), folosind markere de diferite culori;
şeful/raportorul grupei susţine produsul realizat în faţa celorlalte grupe;
posterele/afișele sunt apoi expuse în diferite locuri din clasă, accesibile elevilor şi la anumite
distanţe, în ordinea crescătoare a numărului grupei, realizând o galerie;
după expunerea produselor obţinute, fiecare grup examinează cu atenţie produsele celorlalte
grupe. La început, grupul 1 va fi în faţa afișului grupei cu numărul 2, grupa 2 în faţa afișului
grupei cu numărul 3, ș.a.m.d.;
grupele se rotesc de la un produs la altul, se discută şi, eventual, se notează comentariile,
neclarităţile, întrebările care vor fi adresate celorlalte grupe.

După turul galeriei, fiecare grup răspunde la întrebările celorlalţi şi clarifică unele aspecte
solicitate de colegi, apoi îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte. În acest
mod, prin feed-back-ul oferit de colegi, are loc învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe, se
valorizează produsul activităţii în grup şi se descoperă soluţii alternative la aceeaşi problemă sau la
acelaşi tip de sarcină.
Exemple de teme care pot fi realizate utilizând "Turul galeriei":
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-

mărimi electrice din circuitele de c.c.;
măsurarea rezistenței electrice;
măsurarea puterii electrice;

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi
demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- portofoliul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Se propune următorul test de evaluare ce vizează verificarea nivelului de însuşire a
următoarelor rezultate ale învăţării:
R.Î. 3.1.6. Aparate analogice şi digitale pentru măsurarea mărimilor electrice (simboluri folosite
pentru marcarea aparatelor analogice, domenii de măsurare, constanta aparatelor
analogice, panoul frontal al aparatelor, soft educaţional)
R.Î. 3.2.12. Decodificarea simbolurilor folosite pentru marcarea aparatelor analogice de măsurat
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R.Î. 3.2.13. Selectarea aparatelor de măsurat, în funcție de mărimea electrică de măsurat şi domeniul
de variaţie al acesteia
R.Î. 3.2.14. Determinarea constantei aparatelor analogice
R.Î. 3.2.15. Identificarea elementelor panoului frontal al aparatelor analogice/ digitale
R.Î. 3.2.25. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de
muncă
R.Î. 3.2.26. Comunicarea rezultatelor activităţilor desfăşurate
R.Î. 3.3.6. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

TEST DE EVALUARE



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I
30 puncte
I.1. Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare
răspunsului corect:
10p
1. Aparatul ce poate fi utilizat pentru măsurarea unui curent de 0.18 A dintr-un circuit
alimentat de la o sursă de tensiune continuă este:
a) un ampermetru de c.c. cu domeniul de măsurare 0.1 A;
b) un voltmetru de c.c. cu domeniul de măsurare 0.2 kV;
c) un ampermetru de c.a. cu domeniul de măsurare 0.5 A;
d) un ampermetru de c.c. cu domeniul de măsurare 0.2 A.
2. Simbolul de marcare al aparatelor magnetoelectrice este:
b)

a)

c)

d)

I.2. În coloana A sunt enumerate aparate electrice de măsurat, iar în coloana B, mărimi electrice.
Scrieți pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera
corespunzătoare din coloana B.
20p
A. Aparate electrice de măsurat
1.
2.
3.
4.

ampermetru
voltmetru
ohmmetru
wattmetru

a.
b.
c.
d.
e.

B. Mărimi electrice
tensiunea electrica
energia electrică
rezistenţa electrică
intensitatea curentului electric
puterea electrică

SUBIECTUL II
40 puncte
În figura 1 este prezentat cadranul unui aparat analogic, iar în figura 2 panoul frontal al unui
multimetru digital.
a) precizați semnificația simbolurilor de pe cadranul aparatului analogic din fig.1;
20p
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b) identificaţi elementele numerotate cu cifrele 1-2-3-5-6-7 de pe
panoul frontal al multimetrului digital din fig.2;
12p
c) precizaţi pe ce domenii trebuie poziţionat comutatorul de
funcţii-4 din fig.2, dacă se doreşte măsurarea unor rezistenţe
cu valori de ordinul sutelor de kiloohmi.
8p

Fig. 1

SUBIECTUL III
Pentru un wattmetru se dau următoarele date:
1) UN1= 150 V, IN1= 5A şi N1= 150 diviziuni;
2) UN2= 300 V, IN2= 2,5A şi N2= 75 diviziuni.
Calculaţi constanta wattmetrului, în ambele situaţii.

Fig. 2

20 puncte

OBS. Testul de evaluare cuprinde punctaje alocate fiecărui subiect. Rămâne la latitudinea
profesorului modul în care realizează baremul detaliat.

x Bibliografie
1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
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5. Mareş F., Cosma D.I., Măsurări electrice, Manual pentru clasa a IX-a, Editura CD
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
CHIMIE INDUSTRIALĂ:
1. Tehnician chimist de laborator
2. Tehnician în chimie industrială
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1 Pregătirea materiilor prime şi a
materialelor auxiliare din industria chimică
URÎ 2 Exploatarea utilajelor mecanice și
hidrodinamice din industria chimică

Denumire modul
MODUL I Materii prime şi materiale din
industria chimică
MODUL II Utilaje și operații mecanice și
hidrodinamice din industria chimică
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: CHIMIE INDUSTRIALĂ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Materii prime şi materiale din industria chimică
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

198
54
-

Modul II. Operații și utilaje mecanice și hidrodinamice din industria chimică
Total ore /an:
126
din care:
Laborator tehnologic
36
Instruire practică
18

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/ instituția publică parteneră.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: MATERII PRIME ŞI MATERIALE DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
x

Notă introductivă

Modulul „Materii prime şi materiale din industria chimică”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Chimie
industrială, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a
IX-a, învățământ liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 198 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
 54 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Materii prime şi materiale din industria chimică” este centrat pe rezultate ale învăţării
şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una
din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Chimie industrială sau în continuarea pregătirii într-o calificare
de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. PREGĂTIREA
MATERIILOR PRIME ŞI A
MATERIALELOR AUXILIARE
DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.2.2.
1.3.2.
1.2.3.
1.3.3.
1.2.4.
1.2.16.
1.1.2.
1.2.5.
1.3.1.
1.1.3.
1.2.6.
1.3.2.
1.2.7.
1.3.3.
1.2.16.

Conţinuturile învăţării

Proces tehnologic, materii prime, materiale, produs finit;
flux tehnologic şi schemă tehnologică; simboluri
convenţionale ale utilajelor din industria chimică.


Materii prime şi materiale pentru industria chimică
9 Materii prime naturale anorganice: minereuri, apă,
aer
9 Materii prime naturale organice: lemn, cărbune,
ţiţei, gaze naturale
9 Materiale auxiliare: apă, abur



Criterii de clasificare a materiilor prime în funcţie de
9 origine;
9 stare de agregare;
9 compoziţie.



Proprietăţi ale materiilor prime :
9 minereuri: compoziţie, conţinut în substanţe utile
9 apa : gust, miros, temperatură, culoare, pH,
cantitate de suspensii
9 aer: compoziţia aerului
9 lemn: compoziţie, umiditate, densitate
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1.1.4.

1.2.8.
1.2.9
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.








9 cărbune: compoziţie, umiditate, conţinut de
cenuşă, puterea calorifică
9 ţiţei: aspect, culoare, densitate, vâscozitate
9 gaze naturale: compoziţie
Procedee de prelucrare a minereurilor: concentrarea
prin flotaţie
Procedee de tratare a apei: purificarea apei
(sedimentare, decantare, limpezire cu coagulanţi,
filtrare); dedurizarea apei, demineralizarea apei
Procedee de prelucrare a lemnului: distilarea uscată
Procedee de prelucrare a cărbunilor: cocsificarea
Procedee de prelucrare a ţiţeiului: distilare
atmosferică şi distilare în vid (principiul proceselor,
scheme bloc, produse obţinute)
Utilizările materiilor prime :
9 minereuri (calcar, pirită, bauxită, sare gemă),
metale, compuşi anorganici
9 apa: mediu de reacţie, reactant, solvent, agent
termic, alimentaţie, irigaţii
9 aer: materie primă pentru oxigen, azot, agent de
transport
9 lemn: combustibil, fabricarea celulozei
9 cărbuni: combustibil, cocs
9 ţiţei: carburanţi, lubrifianţi
9 gaze naturale: gaz de sinteză, combustibil
Metode de analiză a materiilor prime din industria
chimică.
Instrumente şi aparatură de laborator.
Prelevarea probelor (gazoase, lichide, solide).
Pregătirea probelor de materii prime pentru
determinări fizice. Mărunţire, încălzire şi răcire,
dizolvare, precipitare, decantare, filtrare, evaporare
(definirea operaţiei, ustensile, mod de lucru, factori
care influenţează operaţia).
Determinarea unor proprietăţi ale materiilor prime din
industria chimică:
9 apa : gust, miros, temperatură, culoare, pH,
cantitate de suspensii
9 lemn : umiditate, densitate
9 cărbune : umiditate, conţinut de cenuşă
9 ţiţei : aspect, densitate, vâscozitate

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- manuale şcolare
- softuri educaţionale (programe de simulare a funcţionării utilajelor)
- echipament individual de protecţie, echipament de lucru
- aparatură de laborator tehnologic: balanţe, cilindri gradaţi, densimetre, vâscozimetre,
manometre, termometre, debitmetre)
- laborator tehnologic dotat cu utilaje funcţionale specifice industriei chimice
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- utilaje/ instalaţii de laborator necesare pentru efectuarea operaţiilor de exploatare
specifice utilajelor tip
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Materii prime şi materiale din industria chimică” trebuie să fie
abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al
elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime şi materiale din industria chimică” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
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x
x
x
x

Simulări
Elaborarea de proiecte
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
Activităţi de lucru în grup/ în echipă

Spre exemplificare se propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de predare – învăţare
“Metoda cubului” pentru activitatea de învăţare care vizează următoarele rezultate ale învăţării:
1.1.2. Materii prime naturale anorganice şi procedee de prelucrare şi tratare a acestora
1.1.3. Materii prime naturale organice şi procedee de prelucrare şi tratare a acestora
1.2.5. Clasificarea materiilor prime naturale anorganice şi organice din industria chimică
1.2.6. Descrierea unor procese tehnologice de prelucrare a materiilor prime naturale anorganice şi
organice din industria chimică
1.2.7. Prezentarea importanţei produselor rezultate prin prelucrarea materiilor prime din industria
chimică
1.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de
muncă
Timp de lucru 50 minute

Tipul activităţii: Pentru realizarea acestei activităţi veţi folosi „metoda cubului”.
Imaginile de mai jos reprezintă şase materii prime naturale folosite în industria chimică:

1

2

4
5
Sarcinile de lucru pentru această activitate sunt următoarele:
1. recunoaşterea şi denumirea materiei prime
2. compoziţia chimică (din ce este formată) a materiei prime
3. caracterizarea materiei prime (stare de agregare, origine)
4. procesul de prelucrare sau tratare al materiei prime
5. produse rezultate prin prelucrare
6. precizarea utilizărilor materiilor prime
Pentru realizarea acestei activităţi veţi folosi „metoda cubului”.
Etapele metodei sunt următoarele:
¾ Se formează grupe de câte 5 elevi

3

6
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¾ Se repartizează câte o materie primă, prin
1
tragere la sorţi după numărul imaginii,
materie
fiecărei grupe
primă
¾ Se alege un lider care să coordoneze
activitatea
¾ Sarcina de lucru 1 se rezolvă împreună de toţi
membrii grupului
2
¾ Fiecare membru al grupului primeşte o foaie
compoziţie
chimică
de hârtie de formă pătrată ce va constitui, în
final, o faţă a cubului
¾ Pe fiecare foaie se rezolvă câte o sarcină de
lucru din cele enumerate în enunţ (de la 2 la
5
3
4
6)
caracteproces de
produse
¾ Se împart activităţile între membrii grupului:
rizare
prelucrare
rezultate
câte o sarcină de lucru (de la 2 la 6) pentru
fiecare membru al grupului (eventual prin
tragere la sorţi), inclusiv liderului
6
¾ Pe foaia de hârtie primită fiecare elev rezolvă
utilizări
sarcina de lucru ce ia revenit
¾ Liderul coordonează şi verifică desfăşurarea
acţiunii
¾ După rezolvarea sarcinilor se construieşte
cubul
¾ Cubul desfăşurat arată ca cel din desen, pe fiecare faţă se rezolvă câte o sarcină
¾ Fiecare grupă realizează un cub, pentru fiecare materie primă va rezulta un cub
¾ Lucrarea în forma finală va fi afişată pe tablă (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de
hârtie mare sub formă de cub desfăşurat).

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
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x
x
x
x
x

Referatul ştiinţific
Proiectul
Activităţi practice
Teste docimologice
Lucrări de laborator/practice

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu de activitate de evaluare:
FIŞĂ DE EVALUARE

ACTIVITATEA : Clasificarea materiilor prime folosite în industria chimică
Obiectivul activităţii: Activitatea vă învăţă să recunoaşteţi şi să clasificaţi materiile prime
folosite în industria chimică
Numele elevului:
Data:
Timp de lucru: 30 minute
Lista de mai jos cuprinde materii prime şi materiale pentru industria chimică:
x cărbuni, alcooli, aer, celuloză, ţiţei, minereuri, grăsimi animale, gaze naturale,
hidrocarburi aromatice, apă, grăsimi vegetale (uleiuri), monomeri, acizi graşi, lemn.
Sarcini de lucru:
1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 3), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
2. Materia primă:
a. se regăseşte în produsul finit în forma ei iniţială
b. nu se regăseşte în produsul final
c. se regăseşte în produsul final, dar nu în forma ei iniţială
d. nu are nici o legătură cu produsul finit
2. La alegerea unui proces de fabricaţie contează:
a. principalii furnizori de energie
b. calitatea materiei prime, accesibilitatea şi costul ei
c. fluxul tehnologic
d. calitatea produsului intermadiar şi starea lui de agregare
3. Dintr-o singură materie primă se pot fabrica:
a. doar două produse
b. numai unicate
c. mai multe materii auxiliare
d. mai multe produse
(15 puncte)
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I.

II.

Din lista de materii prime enumerate mai sus, selectaţi pe cele care pot fi şi materii auxiliare.
(15 puncte)
Clasificaţi materiile prime din listă după origine: minerală, vegetală, animală, completând
imaginea:

MINERALĂ
VEGETALĂ
ANIMALĂ
(15 puncte)
III.

Clasificaţi materiile prime din listă după provenienţă: naturale, sintetice (industriale
intermediare), completând imaginea:

NATURALE
SINTETICE
(15 puncte)
IV.

Clasificaţi materiile prime din listă după starea de agregare: gaze, lichide, solide, completând
imaginea

GAZ
LICHID
SOLID
(15 puncte)
V.

Clasificaţi materiile prime din listă după compoziţia chimică: organice, anorganice, completând
imaginea

ORGANICE
ANORGANICE
(15 puncte)
Notă : se acordă 10 puncte din oficiu
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MODUL II: UTILAJE ȘI OPERAȚII MECANICE ȘI HIDRODINAMICE DIN
INDUSTRIA CHIMICĂ
x

Notă introductivă

Modulul „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică”, componentă a
ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire
profesională Chimie industrială, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 126 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

36 ore/an – laborator tehnologic

18 ore/an – instruire practică
Modulul „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică” este centrat pe
rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe
piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale
de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională Chimie industrială sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. EXPLOATAREA
UTILAJELOR MECANICE ŞI
HIDRODINAMICE DIN
INDUSTRIA CHIMICĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.2.2.
2.3.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.17.
2.2.18.

Conţinuturile învăţării

x

x

Mărimi fizice şi unităţi de măsură
- Mărimi fundamentale
- Mărimi derivate
- Sisteme de unităţi de măsură
- Elemente de calcul tehnic (tabele, grafice,
diagrame, nomograme)
- Mărimi fizice specifice proceselor din industria
chimică şi uităţile de măsură corespunzătoare
acestora.
- masa
- volum
- densitate
- debit masic
- debit volumetric
- presiune
- temperatură
- vâscozitate
Instrumente de măsurare a mărimilor fizice specifice
proceselor din industria chimică
- balanţe
- cilindri gradaţi
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- densimetre
- vâscozimetre
- debitmetre
- manometre
- termometre
Operaţii unitare
- Definiţie
- Clasificare
- Bilanţ de materiale

2.1.2.

2.2.8.
2.2.9.
2.2.16.
2.2.17.

2.3.1.
2.3.2.

x

2.1.3.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.17.
2.2.18.

2.3.1.
2.3.2.

x Utilaje şi operaţii mecanice
- Mărunţirea
¾ definiţie,
¾ gradul de mărunţire,
¾ utilaje: concasorul cu cilindri, moara cu bile
¾ principiul de funcţionare al utilajului
- Clasarea
¾ definiţie,
¾ utilaje: site, ciur rotativ, separator pneumatic
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Transportul solidelor
¾ utilaje: transportor cu bandă, transportor elicoidal,
elevator
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Depozitarea solidelor
¾ utilaje: siloz, buncăr
- Dozarea solidelor
¾ utilaj: dozator celular
¾ principiul de funcţionare al utilajului
- Exploatarea şi întreţinerea utilajelor specifice operaţiilor
mecanice
¾ pornirea utilajelor
¾ supravegherea funcţionării utilajelor
¾ oprirea utilajelor
¾ întreţinerea utilajelor
¾ incidente funcţionale ce pot apărea în exploatarea
utilajelor
- Norme de securitate şi sănătate în muncă la exploatarea
utilajelor specifice operaţiilor mecanice.

2.1.4.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.

2.3.1.
2.3.2.

x
-

-

-

Utilaje şi operaţii hidrodinamice
Transportul lichidelor
¾ utilaje: pompa cu piston cu simplu efect, pompa
centrifugă monoetajată, pompa rotativă cu roți
dințate
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
Transportul şi comprimarea gazelor:
¾ compresor centrifugal,
¾ principiul de funcţionare al utilajului
Amestecarea materialelor
¾ utilaje: agitatoare mecanice-cu braţe, tip ancoră,
tip elice

Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
14

168

¾ principiul de funcţionare al utilajelor
Separarea amestecurilor eterogene gaz-solid
¾ utilaje: ciclon, filtru cu saci
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Separarea amestecurilor eterogene lichid-solid
¾ sedimentare, decantare, centrifugare, filtare
¾ utilaje: decantorul conic continuu, filtru presă,
centrifugă decantoare; bilanţ de materiale
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Exploatarea şi întreţinerea utilajelor specifice operaţiilor
hidrodinamice
- pornirea utilajelor
- supravegherea funcţionării utilajelor
- oprirea utilajelor
- întreţinerea utilajelor
- incidente funcţionale ce pot apărea în exploatarea
utilajelor
-Norme de securitate şi sănătate în muncă la
exploatarea utilajelor specifice operaţiilor hidrodinamice.
-

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- manuale şcolare
- softuri educaţionale specifice domeniului chimie industrială (programe de simulare a
funcţionării utilajelor)
- echipament individual de protecţie, echipament de lucru
- aparatură de laborator tehnologic: balanţe, cilindri gradaţi, densimetre, vâscozimetre,
manometre, termometre, debitmetre)
- laborator tehnologic dotat cu utilaje funcţionale specifice industriei chimice
- utilaje/ instalaţii de laborator necesare pentru efectuarea operaţiilor de exploatare specifice
utilajelor tip

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică”
trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de
pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică” are o structură
flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate,
ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
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Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Exemplu de activitate de învăţare care vizează rezultatele învăţării :
2.1.4.Utilaje şi operaţii hidrodinamice
2.2.9.Citirea unei scheme de funcţionare a utilajelor specifice industriei chimice
2.2.10.Identificarea utilajelor tip şi a părţilor lor componente specifice operațiilor mecanice și
hidrodinamice din industria chimică
2.2.11.Prezentarea principiului de funcţionare a utilajelor mecanice și hidrodinamice din industria
chimică
2.2.12.Utilizarea documentaţiei tehnice (în limba română şi în limbi străine) în vederea identificării
unui utilaj şi a precizării rolului acestuia într-o instalaţie din industria chimică
2.2.15.Identificarea incidentelor funcţionale ce pot apărea în exploatarea utilajelor mecanice și
hidrodinamice din industria chimică
2.2.17.Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
2.2.18.Comunicarea / Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate
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2.3.1.Colaborarea, la locul de muncă, cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor,
respectând normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia
mediului specifice locului de muncă
ACTIVITATEA : Întocmire FIŞĂ TEHNOLOGICĂ
Obiectivul activităţii: Activitatea vă dă posibilitatea să adunaţi informaţii despre pompele
utilizate la transportul lichidelor, să le selectaţi, să le ordonaţi şi să le organizaţi şi să aflaţi alte
aspecte despre acestea.
Nume elev:
Data:
Timp de lucru: 6 ore
Lucraţi individual!
Sarcinile de lucru pentru această activitate sunt următoarele:
1. Completaţi fişa tehnologică de mai jos
2. Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră atât cu cele ale colegilor care au realizat aceeaşi
fişă tehnologică ca şi voi, cât şi cu cele observate în instalaţiile tehnologice
3. Faceţi corecturile (pe fişele voastre) cu altă culoare pentru a vedea mai bine unde aţi greşit
x Identificaţi traseele fluidelor din cadrul instalaţiei în care vă desfăşuraţi instruirea practică.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________
x Identificaţi culoarea pentru fiecare conductă funcţie de fluidul vehiculat. Completaţi tabelul
de mai jos:
Traseul /
Fluid
Temperatura
Culoarea
conducta
transportat
fluidului
conductei

Observaţii ale profesorului/ coordonatorului de practică/ tutorelui de practică_________________
_______________________________________________________________________________

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
c. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
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d.

Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu de activitate de evaluare:
ACTIVITATEA : FIŞĂ DE LUCRU
Obiectivul activităţii: Evaluarea fişei de lucru are ca obiectiv evaluarea rezultatelor învăţării
enumerate la activitatea de învăţare prezentată mai sus
Numele elevului:
Data:
Timp de lucru: 60 minute
Lucraţi în echipă !
Sarcina de lucru : Completaţi tabelul de mai jos cu defecţiunile apărute în timpul funcţionării
pompelor centrifuge şi remedierea lor, conform exemplului dat.
Notă: Dacă întâmpinaţi greutăţi în realizarea sarcinii de lucru, întrebaţi profesorul/ coordonatorul
de practică/ tutorele de practică sau documentaţi-vă (caietul de practică, cartea utilajului,
regulamente).
Defecţiune
Pompa nu
pompează.

Cauza probabila
Pompa nu este amorsată.

Conducta de aspiraţie sau filtrul
este înfundată.

Remedierea

Punctaj

Reamorsaţi pompa
Asiguraţi-vă că vana
de aspiraţie este
complet deschisă
Verificaţi presiunea
la aspiraţie Daca este
mică localizaţi şi
eliminaţi înfundarea.
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Rotorul este înfundat.
Înălţimea de aspiraţie prea
mare.

Debitul sau
presiunea sunt prea
mici.

Curăţaţi filtrul
Curăţaţi rotorul.
Controlaţi cu
vacuumetru.
Reduceţi pierderile
de sarcina pe
conducta de aspiraţie

Sens de rotaţie greşit.
Intrarea aerul în conducta de
aspiraţie sau pe la etanşare.
Rotor parţial înfundat.
Inelele labirint rotor și carcasa
uzate.
Înălţimea neta de aspiraţie
insuficientă

Pompa începe să
pompeze iar apoi
încetează.
Lagărele sunt
fierbinţi.
Vibraţii exagerate.

Rotor deteriorat sau spart.
Amorsare imperfectă.
Pungi de aer sau vapori în
conducta de aspiraţie.
Umplere insuficientă a
instalaţiei de ungere sau răcire
insuficientă a uleiului.
Alinierea imperfecta a
arborilor.
Înfundare parţială a rotorului.
Rotor spart sau deformat,
arbore deformat.
Fundaţie insuficient de rigidă.
Rulmenţi uzaţi.
Conductele de aspiraţie și
refulare nu sunt bine ancorate
sau rezemate.

Pierderi excesive
la etanşare

Pompa este zgomotoasă fiind
afectată de pungi de aer sau
vapori.
Presetupa insuficient strânsă.
Componente ale etanşării
mecanice defecte.
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Motorul se supra
încălzeşte

Supraîncălzirea etanşării
mecanice.
Înălţimea de pompare mai mica
decât cea precizată respectiv
debit prea mare.
Motorul stabilit pentru
vâscozitate sau greutate
specifică mai mici decât cele
ale mediului pompat.

Etanşarea moale prea strânsă.
Observaţii ale profesorului/ coordonatorului de practică/ tutorelui de practică_________________
_______________________________________________________________________________
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

Domeniul de pregătire profesională: MATERIALE DE CONSTRUCŢII

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Profil: Tehnic
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Nivel: 4
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GRUPUL DE LUCRU:

CISMAŞ SILVIA MANUELA

Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic nr. 2 Sighişoara

TĂNASE CONSTANŢA

Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic “Teodor Diamant”
Boldeşti-Scăeni
Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”
Constanţa

VRANĂ MIRCEA

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
PAULA POSEA - expert calificări şi curriculum

Profil: Tehnic
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Nivel: 4
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările
MATERIALE DE CONSTRUCŢII:

corespunzătoare domeniului de pregătire profesională

1. Tehnician în industria materialelor de construcţii
2. Tehnician în industria sticlei și ceramicii
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente calificărilor sus
menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 1 Materii prime și materiale
URÎ 2 Pregătirea amestecurilor de materii
prime

Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Materiale de construcţii
Nivel: 4

Denumire modul
MODUL I Materii prime și materiale
MODUL II Pregătirea amestecurilor de
materii prime
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I.Materii prime şi materiale
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul II. Pregătirea amestecurilor de materii prime
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36
216
72

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/ instituția publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

Profil: Tehnic
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Nivel: 4
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MODUL I. MATERII PRIME ȘI MATERIALE
x

Notă introductivă

Modulul „Materii prime şi materiale” este o componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Materiale de construcţii și face parte din
cultura de specialitate și pregătire practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră
tehnologică.
Modulul „Materii prime şi materiale” are alocat un număr de 108 ore/an, conform planului de
învăţământ, din care:
 36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Materii prime şi materiale” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPPurile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională
Materiale de construcții sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Rezultate ale învăţării/ competenţe (codificate conform SPP)
URÎ 1. MATERII PRIME ŞI
MATERIALE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.1.2.
1.2.2.
1.3.2.
1.2.3.
1.3.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.1.3.
1.2.6.
1.3.4.
1.2.7.

1.1.4.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.

Conţinuturile învăţării

Materii prime
a. Rolul materiilor prime în procesul tehnologic
b. Caracteristici de bază ale materiilor prime şi a
materialelor necesare obţinerii materialelor de
construcţii
Prelevarea probelor de materii prime în vederea efectuării
analizelor
a. Procedura de prelevare a probelor
b. Dispozitive de prelevare a probelor
Analize specifice materiilor prime și amestecurilor de
materii prime
a. Analize specifice materiilor prime:
~ densitatea
~ umiditatea
~ analiza granulometrică
~ timpul de priză
~ plasticitatea
b. Efectuarea analizelor specifice materiilor prime
~ Aparatura utilizată la efectuarea analizelor
~ Procedura de lucru la efectuarea analizelor
c. Calculul şi interpretarea rezultatelor analizelor efectuate
d. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
analizelor specifice materiilor prime şi amestecurilor de
materii prime

Profil: Tehnic
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x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor
învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Mostre de materii prime/ amestecuri de materii prime (mase ceramice)
- Ustensile specifice laboratorului de analize tehnice
- Aparatura de laborator: cilindri gradaţi, balanţă, etuvă, exsicator, set de site, picnometru, aparat Vicat,
aparat pentru determinarea fluidităţii (Lehman) ), Gallenkamp, cronometru, cupa Ford
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Materii prime şi materiale” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care
lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a
cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime şi materiale” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau
de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin
care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, inclusiv adaptarea la
elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor,
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin
recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de documentare,
modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Investigaţia ştiinţifică
Învăţarea prin descoperire
Activităţi practice
Studii de caz
Jocuri de rol
Simulări
Elaborarea de proiecte
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
Activităţi de lucru în grup/ în echipă

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda ciorchinelui.
Ciorchinele este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei. Poate fi folosită
cu succes atât la începutul unei lecţii pentru reactualizarea cunoştinţelor predate anterior, cât şi în cazul
lecţiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a cunoştinţelor.
Ciorchinele este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe evidenţiind modul de a
înţelege o anumită temă, un anumit conţinut.
Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de predare şi învăţare care încurajează elevii să gândească liber
şi deschis.
Metoda ciorchinelui funcţionează după următoarele etape:
1. Se scrie un cuvânt/ temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei, a unei pagini de caiet sau a
unei hârtiei de flipchart.
2. Elevii vor fi solicitaţi să-şi noteze toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele pe care le au în minte în
legătură cu tema respectivă, în jurul cuvântului din centru, trasând linii între acestea şi cuvântul
iniţial. În timp ce le vin în minte idei noi şi le notează prin cuvintele respective, elevii vor trasa/
desena linii între toate ideile care par a fi conectate.
3. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp acordată.
Există câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea tehnicii ciorchinelui:
x Scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema/ problema pusă în discuţie.
x Nu judecaţi / evaluaţi ideile produse, ci doar notaţiile.
x Nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte sau până nu expiră timpul alocat;
dacă ideile refuză să vină insistaţi şi zăboviţi asupra temei până ce vor apărea unele idei.
x Lăsaţi să apară cât mai multe şi mai variate conexiuni între idei; nu limitaţi nici numărul ideilor,
nici fluxul legăturilor dintre acestea.
Această tehnică este foarte flexibilă şi poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate de grup. Atunci
când se aplică individual, tema discutată trebuie să fie familiară elevilor care nu mai pot culege informaţii
de la colegi. În acest caz, utilizarea acestei tehnici poate reprezenta o pauză în brainstormig-ul de grup,
dând posibilitatea elevilor să gândească în mod independent. Când este folosită în grup, elevii pot afla
ideile altora şi cunoştinţele se îmbogăţesc. Se poate folosi tehnica în faza de fixare- consolidare a
cunoştinţelor sub denumirea de „ciorchine revizuit”, elevii fiind dirijaţi, cu ajutorul unor întrebări, în
gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii. Astfel se fixează şi se structurează mai bine ideile,
facilitându-se reţinerea şi înţelegerea lor. Adesea poate rezulta un „ciorchine cu mai mulţi sateliţi”.
Folosirea aceste metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual cât şi în echipă, să
beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare. Stimulează
participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi deschis.
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Exemplu: Se propune metoda ciorchinelul pentru introducerea în tema „Caracteristicile de bază ale
materiilor prime utilizate în industria ceramicii”, ca mijloc de a stimula gândirea înainte de a
studia mai temeinic acest subiect. Se scrie subiectul „generator de idei” şi anume „Materii
prime utilizate în industria ceramicii”. Elevii îşi exprimă ideile care le vin în minte în legătură
cu subiectul respectiv.

„Ciorchinele” va fi completat de profesor, care va preciza alte informaţii privind tema anunţată.
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Evaluarea trebuie să se realizeze conform planificării, evitându-se aglomerarea mai multor
evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care
informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Recomandăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
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x Proiectul
x Fişe de observare şi evaluare a activității elevului la laboratorul tehnologic
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Materii prime
x Rolul materiilor
prime în procesul
tehnologic
x Caracteristici de
bază ale materiilor
prime şi a
materialelor
necesare obţinerii
materialelor de
construcţii

Abilităţi

x Idenficarea materiilor prime şi
precizarea rolului lor în
procesul tehnologic
x Identificarea materiilor prime şi
a materialelor pe baza
caracteristicilor
x Utilizarea vocabularului de
specialitate în mod corect
x Utilizarea materialelor de
specialitate de actualitate
publicate în limba romană,
limba maternă sau în limbi
moderne de circulaţie
internaţională

Atitudini

x Conştientizarea asupra
necesităţii efectuării
corecte a clasificării
materiilor prime după
destinaţie şi rolul în
procesul tehnologic
x Valorificarea selectivă a
informațiilor referitoare la
caracteristicile de bază ale
materiilor prime şi a
materialelor
x Comunicarea rezultatelor
din activitatea desfăşurată

Pentru aceasta, se propune următorul model de test de evaluare:
TEST DE EVALUARE
I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 5), scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare
răspunsului corect.
(10 p)
1. Caolinurile sunt materii prime care au:
a) o culoare alb-gălbuie după ardere
b) o plasticitate foarte bună
c) o structură cristalină bine dezvoltată
d) un conţinut mare de impurităţi
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2. Roca sedimentară cu un conţinut ridicat de carbonat de calciu (calcit) este:
a) argila
b) boraxul
c) calcarul
d) ghipsul
3. Creta este:
a) albă, gri, gălbuie sau neagră
b) o rocă friabilă, albă, moale şi poroasă
c) un amestec intim de calcar şi argilă
d) varietatea cea mai pură a calcitului
4. Marnele sunt amestecuri de:
a) argilă şi dolomită
b) argilă şi nisip
c) calcar şi argilă
d) calcar şi magnezită
5. Varietatea pură a ghipsului se numeşte:
a) alabastru
b) albit
c) celsian
d) ortoză
II. În coloana A sunt indicate Materiile prime, iar în coloana B, Componenţii materiilor prime.
Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
(10 p)
1.
2.
3.
4.
5.

A. Materii prime
argilă
calcar
caolin
dolomită
nisip cuarţos

a.
b.
c.
d.
e.
f.

B. Componenţii materiilor prime
caolinit
carbonat de calciu
carbonat de calciu şi minerale argiloase
carbonat dublu de calciu şi magneziu
dioxid de siliciu liber
silicaţi de aluminiu hidrataţi

III. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că
enunţul este fals:
(10 p)
1. Caolinul este o materie primă de natură argiloasă care conţine ca mineral argilos caolinitul.
2. Argilele sunt roci cu structură fină, grase la pipăit.
3. Materiile prime auxiliare (adaosuri) se adaugă, în amestecul de materii prime, în cantităţi mici, cu
scopul reglării unor proprietăţi.
4. Materiile prime utilizate în industria materialelor de construcţii sunt substanţe anorganice compuse,
naturale sau sintetice.
5. Materiile prime plastice formează cu apa paste plastice, paste care se modelează uşor.
IV. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
(16 p)
1. Feldspatul este o materie primă utilizată la fabricarea produselor ceramice şi are rol de
.........(1)......... în stare crudă şi de .........(2)............ la ardere.
2. Boraxul şi ........(1)........... sunt materii prime utilizate la fabricarea sticlei cu rol de vitrifiant.
3. Carbonat de sodiu este o materie primă ........(1).......... cunoscută sub numele de .......(2).......
calcinată.
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4. Marnele sunt amestecuri intime de .........(1)........ şi .........(2)......... în proporţii variabile
5. Calcarele sunt roci sedimentare cu un conţinut ridicat de ........(1)......... şi se prezintă în natură sub
formă de calcare propriu-zise, marmură şi cretă.
V. Referitor la „Materiile prime principale utilizate la obţinerea sticlei”, rezolvaţi următoarele
cerinţe:
(14 p)
a. Clasificaţi materiile prime principale folosite la fabricarea sticlei, în funcţie de rolul lor în
procesul tehnologic
b. Indicaţi caracteristicile de bază ale nisipului şi calcarului.
VI. Realizaţi un eseu cu titlul „Materii prime principale utilizate la fabricarea produselor
ceramice“, după următoarea structură de idei:
(30 p)
a. Indicarea categoriilor de materii prime principale utilizate la fabricarea produselor ceramice
b. Precizarea rolului materiilor prime principale în compoziţia masei ceramice
c. Caracterizarea materiilor prime principale
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
Timp de lucru: 1 oră

x Bibliografie
1. Standard de pregătire profesională pentru calificarea ”Tehnician în industria sticlei şi
ceramicii”.
2. Standard de pregătire profesională pentru calificarea ”Tehnician în industria
materialelor de construcţii”.
3. Dinescu, A., Băjău, G. Tehnologia materialelor de construcţii
EDP – 1990
4. Baltă, P.
Tehnologia sticlei
Ed. Tehnică - 1974
5. Preda, M.
Ceramica şi refractare
Ed. Printech – 2001
6. ***
www.materialedeconstructii.ro
7. ***
8. ***

http://www.tvet.ro/index.php/ro/curricul
um/153.html
http://itemi.netedu.ro/
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MODUL II. PREGĂTIREA AMESTECURILOR DE MATERII PRIME
x

Notă introductivă

Modulul „Pregătirea amestecurilor de materii prime” este o componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Materiale de construcţii
și face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a,
învățământ liceal tehnologic.
Modulul „Pregătirea amestecurilor de materii prime” are alocat un număr de 216 ore/an, conform
planului de învăţământ, din care:
 72 ore/an – instruire practică
Modulul „Pregătirea amestecurilor de materii prime” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Materiale de construcții sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. PREGĂTIREA
AMESTECURILOR DE
MATERII PRIME
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.3.2.

Conţinuturile învăţării

Operaţii de pregătire a materiilor prime
a. Mărunţirea materiilor prime
b. Separarea materialelor granulare
c. Omogenizarea materiilor prime
d. Transportul, depozitarea şi manipularea materiilor prime
e. Dozarea materiilor prime
Operaţii de pregătire a materiilor prime: definiţii, utilaje

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

Mărunţirea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje de mărunţire
~ colergang
~ concasor cu valţuri/fălci
~ moara cu bile
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operaţiei

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Separarea materialelor granulare
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje de separare a materialelor granulare
~ sita vibratoare
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2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.

2.3.7.
2.3.8

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8

2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.

~
~
c.
d.
e.

ciclon
ciururi
Construcţia şi funcţionarea utilajelor
Deservirea utilajelor
Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operaţiei

Omogenizarea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje de omogenizare a materiilor prime
~ malaxor biax
~ malaxor cu ax vertical,
~ delaior-agitator cu elice
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației
Transportul, depozitarea şi manipularea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje pentru transportul materiilor prime
~ benzi transportoare
~ elevator
~ rigolă pneumatică
~ pompă
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației
Dozarea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje pentru dozarea materiilor prime
~ alimentator –dozator
~ balanţe
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației

Prepararea amestecurilor de materii prime
a. Scheme tehnologice de preparare a amestecurilor de
materii prime
b. Rolul operaţiilor tehnologice specifice preparării
amestecurilor de materii prime
c. Calculul compozitiei amestecurilor de materii prime
d. Identificarea si deservirea utilajelor pentru prepararea
amestecurilor de materii prime
~ uscător rotativ
~ amestecătorul Eirich
~ vacuum-presă
~ malaxor pentru beton celular
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~
~
~
e.

moara cu bile
delaior-agitator cu elice
sita vibratoare
Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor
învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- mostre de materii prime/ amestecuri de materii prime
- ustensile specifice laboratorului de analize tehnice
- utilaje, machete funcţionale, scheme tehnice: colergang, concasor cu valţuri, malaxor biax,
alimentator-dozator, balanţe automate/ semiautomate/ manuale, benzi transportoare, moara cu bile,
filtru presă, delaior-agitator cu elice, concasor cu fălci, sita vibratoare, ciclon, ciur, amestecătorul Eirich,
bazine şi silozuri, elevator, rigolă pneumatică, pompă, vacuum-presă, atomizor, uscător rotativ,
betonieră, malaxor cu ax vertical, malaxor pentru beton celular
- aparatura de laborator: cilindri gradaţi, balanţă, etuvă, exsicator, set de site, picnometru, aparat Vicat,
aparat pentru determinarea fluidităţii (Lehman)

x

Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului „Pregătirea amestecurilor de materii prime” trebuie să fie
abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se
lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. În cadrul modulului sunt alocate atât ore de pregătire teoretică,
cât și ore pentru pregătirea practică necesară formării competențelor profesionale și a unor competențe
cheie. Pregătirea practică poate fi realizată atât prin laborator tehnologic, cât și prin instruire practică în
ateliere școală sau la agentul economic.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin
care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev inclusiv adaptarea la elevii
cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi
derulate următoarele activităţi de învăţare:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor,
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin
recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de documentare,
modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
Profil: Tehnic
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elaborarea de referate interdisciplinare
Activităţi de documentare
Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
Problematizarea
Demonstraţia
Investigaţia ştiinţifică
Învăţarea prin descoperire
Activităţi practice
Studii de caz
Jocuri de rol
Simulări
Elaborarea de proiecte
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
Activităţi de lucru în grup/ în echipă

Exemplu de activitate de învățare:
Metoda 6-3-5 este tot o variantă de brainstorming. Grupele sunt alcatuite din 6 membri, se enunță 3 idei,
care sunt dezvoltate de ceilalți 5 elevi. Se distribuie foi de hârtie care conțin un tabel cu 3 coloane
corespunzătoare celor 3 idei enunțate. Fiecare elev îşi va scrie ideea în coloana corespunzătoare, după
care transmite foaia colegului său din dreapta. La rândul său primește foaia colegului din partea stânga.
Astfel fiecare participant la ședința are posibilitatea prin formulările proprii să-şi aducă contribuția la
transformarea ideilor discutate. În acest fel, elevii sunt puşi în situația de a comunica, de a analiza şi de aşi dezvolta spiritul critic.
Conținuturile învățării: Mărunţirea materiilor prime
Desfășurare (Fişele de lucru):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiecare elev primește câte o foaie de hârtie, împărţită în trei coloane.
Formularea problemei şi explicarea modalităţii de lucru
Îmbinarea activităţii individuale cu cea de grup
Notarea soluțiilor
Foile circulă de la stânga spre dreapta, până ajung la autorul iniţial.
Cel care a primit foaia colegului din stânga citeşte soluţiile deja notate şi încearcă să le modifice în
sens creativ, prin formulări noi, adaptându-le, îmbunătăţindu-le şi reconstruindu-le continuu.
Analiza soluţiilor şi reţinerea celor mai bune
Centralizarea datelor obţinute
Discutarea şi aprecierea rezultate
Cadrul didactic este acela de a coordona desfășurarea discuțiilor și de a oferi informații
suplimentare, acolo unde este cazul.

Folosirea acestei metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual cât şi în echipă, să
beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare. Metoda
stimulează participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi
deschis.
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Formativă:
 În funcţie de specificul temei, de stilurile de învăţare ale elevilor și de modalitatea de evaluare
prin probe orale/scrise/practice instrumentele de evaluare pot fi diverse:
- Fişe de observaţie
- Referatul ştiinţific
- Fişe test
- Activităţi practice
- Fişe de autoevaluare/ interevaluare
- Lucrări de laborator
- Eseul
- Teste docimologice
 Evaluarea va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Sumativă:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care
informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Recomandăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Referatul ştiinţific
x Fişe test
x Proiectul
x Fişe de lucru
x Activităţi practice
x Fişe de documentare
x Teste docimologice
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Lucrări de laborator/ practice
x Eseul
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz

x Portofoliul
x Testele sumative

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte atingerea
rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.

Profil: Tehnic
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Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Mărunţirea
materiilor prime
a. Metode şi condiţii
de realizare
b. Utilaje de
mărunţire
~ colergang
~ concasor cu
valţuri/fălci
~ moara cu bile
c. Construcţia şi
funcţionarea
utilajelor
d. Deservirea
utilajelor
e. Norme de
sănătate şi
securitate în
muncă la
efectuarea
operaţiei

Atitudini

Abilităţi

x Identificarea utilajelor de
pregătire a materiilor prime
x Asocierea utilajelor cu
operaţiile de pregătire a
materiilor prime
x Identificarea părţilor
componente ale utilajelor
x Explicarea modului de
funcţionare a utilajelor
x Utilizarea materialelor de
specialitate de actualitate
publicate în limba romană şi
limba maternă
x Efectuarea manevrelor de
pornire şi alimentare a utilajului
x Alimentarea utilajelor conform
reţetei de fabricaţie
x Supravegherea funcţionării
utilajului
x Efectuarea manevrelor de oprire
şi descărcare a utilajului
x Curăţarea utilajului
x Utilizarea documentației
tehnice pentru executarea
operațiilor de deservire a
utilajelor
x Respectarea procedurii de lucru
la deservirea utilajelor

x Întocmirea autonomă şi
corectă a schemei
utilajului
x Comunicarea rezultatelor
din activitatea desfăşurată
conducătorului echipei
x Efectuarea corectă a
manevrelor de deservire a
utilajelor cu aplicarea
normelor de sănătate şi
securitate în muncă
x Colaborarea cu membrii
echipei de lucru în scopul
îndeplinirii sarcinilor de
la locul de muncă
x Asumarea, în cadrul
echipei de la locul de
muncă, a responsabilităţii
pentru sarcina de lucru
primită
x Respectarea normelor de
securitate și sănătate în
muncă, protecţia mediului
şi PSI;

Pentru aceasta se propune evaluarea printr-un test și o probă practică.
Nota finală a probei de evaluare se calculează astfel:
Nf= 60% Nps +40% Npp
în care:
Nps - nota la proba scrisă
Npp -nota la proba practică
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Model de test de evaluare:
TEST DE EVALUARE
I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 5), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
(10 p)
1. Operaţia care realizează micşorarea volumului unor unităţi de material solid prin divizarea
acestora, ca efect al acţiunii forţelor mecanice, se numeşte:
a) clasarea;
b) dozarea;
c) mărunţirea;
d) transportul.
2. Mărunţirea materiilor prime în industria ceramicii brute se face în principal cu:
a) concasoare cu ciocane;
b) concasoare cu fălci;
c) concasoare cu valţuri;
d) mori cu bile.
3. La mărunţirea grosieră a materialelor dure se utilizează:
a) concasoare cu ciocane;
b) concasoare cu fălci;
c) concasoare cu valţuri;
d) concasoare giratorii.
4. Mărunţirea în morile cu bile se realizează prin efectul combinat de:
a) lovire şi frecare;
b) lovire şi strivire;
c) strivire şi frecare;
d) strivire, lovire şi frecare.
5. Materialul din care se confecţionează căptuşeala morii trebuie să fie:
a) acelaşi material cu cel al bilelor;
b) mai dur decât materialul pentru bile;
c) mai puţin dur decât materialul pentru bile;
d) un material rezistent la uzură.
II. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
(10 p)
1. Operaţia tehnologică de mărunţire prin care se obţin granule cu dimensiunea finală ...........
(1)........... este măcinarea.
2. Gradul de măruntire la concasoare cu fălci, are valorile ........ (1) ........ pentru bucăți mari și
dure de material, respectiv i=5-10 pentru bucăți de material de mărime mijlocie.
3. La concasoarele cu valţuri partea activa este alcătuită din doi ........ (1) ........, netezi sau
striați, care se rotesc în sens ........ (2) ........, comprimă bucățile de material și astfel le
mărunțesc.
4. Alimentarea cu material a concasorului cu fălci se face la partea superioară, în timp ce
evacuarea materialului concasat se face prin deschiderea dintre falca ........ (1) ........ și cea
fixă, situată în partea inferioară a mașinii.
III. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi
notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă
apreciaţi că enunţul este fals.
(10 p)
1. Folosind procedeul continuu în circuit închis, produsul măcinat rezultă cu o granulometrie
neuniformă.
2. În morile tubulare, pentru a realiza o aşezare cât mai compactă a corpurilor de măcinare, se
utilizează bile mari, bile mici şi bile mijlocii.
Profil: Tehnic
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3. Turaţia optimă a morii cu bile depinde de diametrul tamburului morii.
4. Pereţii despărţitori sunt o parte componentă a morilor conice.
5. În industria ceramicii, măcinarea pe cale uscată este preferată, deoarece produsul obţinut are
granulometrie uniformă şi este uşor de manipulat.
IV. În coloana A sunt indicate Treptele de mărunţire, iar în coloana B, Utilajele în care se
desfăşoară mărunţirea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră
din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
(10 p)
A
1.
2.
3.
4.
5.

- TREPTE DE MĂRUNŢIRE
Concasare
Granulare
Măcinare medie
Măcinare fină
Măcinare foarte fină

B - UTILAJE DE MĂRUNŢIRE
a. Colerganguri
b. Concasoare cu fălci
c. Granulatoare giratorii
d. Mori coloidale
e. Mori cu bile
f. Mori cu ciocane
V. În figura de mai jos este ilustrat un utilaj de mărunţire a materiilor prime. Rezolvaţi
cerinţele de mai jos:
(20 p)
a) Precizaţi denumirea utilajului ilustrat
b) Identificaţi elementele componente ale utilajului,
notate de la 1 la 6
c) Prezentaţi procedura de lucru la deservirea
utilajului ilustrat
d) Indicaţi normele de securitate și sănătate în muncă
şi protecţia mediului care trebuie respectate la
deservirea utilajului
VI. Realizaţi un eseu cu titlul „Mori cu bile“, după următoarea structură de idei:
(30 p)
a)
b)
c)
d)

Principiul de funcţionare a morii
Rolul fiecărui element constructiv al morii
Caracteristicile corpurilor de măcinare
Particularităţile morilor cu bile utilizate în industria ceramică

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
Timp de lucru: 1 oră
Model de evaluare printr-o probă practică:
PROBA PRACTICĂ
Sarcina de lucru: Deserveşte moara cu bile dintr-o instalaţie de măcinare
Instrucţiuni de lucru
• Activitatea se desfăşoară la agentul economic.
• Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.
• Pentru rezolvarea corectă a sarcinii de lucru se acordă 90 puncte. Se acordă 10 puncte din
oficiu
Profil: Tehnic
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FIŞA DE OBSERVAŢIE/ EVALUARE A ELEVULUI
Nr.
crt.

1.

2.

Criterii de realizare şi
Punctaj
ponderea acestora

Primirea şi
planificarea
sarcinii de
lucru

Realizarea
sarcinii de
lucru

30%

50%

27 p

45 p

Indicatorii de realizare şi
ponderea acestora
1. Organizarea
locului de muncă
corespunzător cu
operaţia de efectuat:
- identificarea
utilajului care trebuie
deservit
- pregătirea utilajului,
- aprovizionarea cu
materii prime
2. Asigurarea
condiţiilor de aplicare
a normelor cu privire
la protecţia muncii
- Respectarea
normelor de protecţia
muncii pe care trebuie
să le aplice
- Purtarea
echipamentului de
lucru şi de protecţie
corespunzător
3. Efectuarea
manevrelor de
alimentare şi pornire
a utilajelor cu
respectarea procedurii
de lucru
4. Supravegherea
funcţionării utilajului
5. Efectuarea
manevrelor de oprire
şi descărcare a
utilajelor cu
respectarea procedurii
de lucru
6. Îndeplinirea
sarcinilor care îi revin
în cadrul echipei de
lucru
7. Respectarea
normelor de sănătate
şi securitate în muncă
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maxim acordat

60%

16 p

40%

11 p

20%

9p

20%

9p

20%

9p

20%

9p

20%

9p
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3.

Prezentarea şi
promovarea
sarcinii
realizate

Total

20%

18 p

100%

specifice locului de
muncă
8. Prezentarea
construcţiei şi a
modului de
funcţionare al morii
cu bile
9. Descrierea
procedurii de lucru la
deservirea morii cu
bile
10. Utilizarea
terminologiei de
specialitate în
descrierea operaţiei
executate

25%

5

50%

9

25%

4

90 p
Punctaj total realizat
Nota

90 p

Pentru stabilirea notei se va proceda astfel:
9 Se însumează punctele acumulate şi se adună cele 10 puncte din oficiu.
9 Nota se obţine prin împărţirea punctajului total la 10.
x Bibliografie
1. Standard de pregătire profesională pentru calificarea ”Tehnician în industria sticlei şi
ceramicii”.
2. Standard de pregătire profesională pentru calificarea ”Tehnician în industria
materialelor de construcţii”.
3. Dinescu, A., Băjău, G. Tehnologia materialelor de construcţii
EDP – 1990
4. Baltă, P.
Tehnologia sticlei
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5. Preda, M.
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare profilului TEHNIC, domeniul de
pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice:
1. Tehnician în construcții și lucrări publice
2. Tehnician desenator pentru construcții și instalații
3. Tehnician instalator pentru construcții
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Selectarea elementelor componente
specifice pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice
URÎ 2. Utilizarea echipamentelor şi
utilajelor pentru prelucrarea materialelor
specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Denumire modul
MODUL I. Elemente componente pentru
realizarea construcțiilor, instalațiilor și
lucrărilor publice

MODUL II. Echipamente și utilaje pentru
prelucrarea materialelor

Profil: Tehnic
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal - filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor
publice
Total ore/an:
180
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
36

Modul II. Echipamente și utilaje pentru prelucrarea materialelor
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

144
36
36

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore/an

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * ..........................................................................................
Total ore/ an :

90

Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/instituția publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: ELEMENTE COMPONENTE PENTRU REALIZAREA CONSTRUCȚIILOR,
INSTALAȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor
publice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din
domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal - filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor
publice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și
atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile
corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională
Construcții, instalații și lucrări publice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. Selectarea elementelor componente
Conţinuturile învăţării
specifice pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
Caracteristici specifice construcţiilor,
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
instalaţiilor şi lucrărilor publice:
1.2.12.
-funcționalitate; durabilitate; rezistență;
stabilitate; confort
- normative de proiectare pentru construcții,
instalații și lucrări publice
Rolul, definiţia şi clasificarea categoriilor de
1.1.2.
1.2.2.
1.3.2.
elemente:
1.2.3.
1.3.4.
- de construcţii (elemente de rezistenţă;
1.2.12.
1.3.5.
elemente de închidere şi compartimentare;
elemente de finisaj; elemente de izolaţii)
- de instalaţii (elemente de instalaţii tehnicosanitare; elemente de instalaţii de gaze
naturale; elemente de instalaţii de încălzire
centrală; elemente de instalaţii de ventilare şi
de condiţionare a aerului)
- de lucrări publice (drumuri; căi ferate; lucrări
de artă pentru căi de comunicaţii; construcţii
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1.1.3.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.3.3.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.1.4.

1.2.3.
1.2.5.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.3.3.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.1.5.

1.2.3.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.3.3.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.1.6.

1.2.12.

1.3.7.

hidrotehnice )
Alcătuirea şi etapele de realizare a elementelor
de construcţii:
- elemente de rezistenţă;
- elemente de închidere şi compartimentare;
- elemente de finisaj;
- elemente de izolaţii
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice
realizării lucrărilor de construcţii pe şantier / la
locul de practică / în etapa tehnologică de
realizare specifică)
Alcătuirea şi etapele de realizare a elementelor
de instalaţii:
- elemente de instalaţii tehnico-sanitare;
- elemente de instalaţii de gaze naturale;
- elemente de instalaţii de încălzire centrală;
- elemente de instalaţii de ventilare şi de
condiţionare a aerului;
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice
realizării lucrărilor de instalaţii pe şantier / la
locul de practică / în etapa tehnologică de
realizare specifică)
Alcătuirea şi etapele de realizare a elementelor
de lucrări publice:
- drumuri;
- căi ferate;
- lucrări de artă pentru căi de comunicaţii;
- construcţii hidrotehnice
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice
realizării lucrărilor publice pe şantier / la locul
de practică / în etapa tehnologică de realizare
specifică)
Norme de protecţia mediului, PSI şi de
sănătatea şi securitatea muncii specifice
lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări
publice

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI

-

INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
Echipamente necesare: echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de
protective
Scule: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier / la
locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică
Dispozitive: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier
/ la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică
Verificatoare: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe
şantier / la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică
Instrumente și materiale de desen: foi de hârtie, creion, radieră, cretă, liniare
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-

Materiale didactice: machete, planșe
Echipamente IT: fotocopiator, computer, videoproiector, CD-uri
Materiale specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier
/ la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică

x

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având
în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării
URÎ 1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice
Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai
sus.
Elevul este considerat subiect al activităţii instructiv educative, care este astfel orientată spre
formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi spre accentuarea caracterului
practic aplicativ al modulului Elemente componente pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice, ceea ce impune aplicarea unor strategii didactice care să pună
accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor;
- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare;
- alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri mici);
Utilizarea unor metode active (brainstorming, simularea, învăţarea problematizată, învăţarea
prin cooperare, studiul de caz, metoda Mozaicului, metoda Ciorchinelui, metoda Cubului, metoda
Turul Galeriei, metoda Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat, metoda 6/3/5, metoda Lotus, metoda
Pălăriilor Gânditoare; metoda Schimbă Perechea; metoda Focus Grup; metoda Cauză-Efect,
învăţarea prin descoperire, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea de portofolii,
dezbaterea, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtual) conduce la:
centrarea pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului
educaţional;
învăţarea prin acţiune (experienţială), învăţarea prin descoperire;
încurajarea participării elevilor, iniţiativa şi creativitatea;
exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a
cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
dezvoltarea personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
stimularea motivaţiei intrinseci;
încurajarea învăţării prin cooperare şi a capacităţii de autoevaluare
o relaţie profesor-elev democratică, bazată pe respect şi colaborare;
De exemplu pentru tema: Categorii de elemente de construcţii, instalaţii şi lucrări publice: rol,
definiţii şi clasificări corespunzătoare rezultatelor învățării:
1.1.2. Categorii de elemente de construcţii, instalaţii şi lucrări publice:
-categorii de elemente de construcţii: rol, definiţii şi clasificări.
-categorii de elemente de instalaţii: rol, definiţii şi clasificări
-categorii de elemente de lucrări publice: rol, definiţii şi clasificări
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1.2.2. Intocmirea unei liste cu rolul fiecărei categorii în parte, în vederea realizării
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice comunicând în scris şi oral cu membrii
echipei
1.2.3. Corelarea elementelor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice din listă în vederea
realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
1.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate
specific domeniului construcţii
1.3.2. Solicitarea de sfaturi, informaţii şi ajutor de la persoanele abilitate pentru întocmirea,
cu grad restrâns de autonomie, a listei cu rolul fiecarei categorii de elemente specifice
realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
1.3.4. Respectarea informaţiilor şi îndrumărilor primite de la persoanele abilitate pentru
identificarea categoriilor de elemente în ordinea tehnologică de execuţie a lucrărilor
specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru,
se propune “metoda cubului”, exemplificată mai jos:
Metoda cubului urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, asocierea,
analizarea, aplicarea, argumentarea, atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul
cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe. Prin utilizarea metodei cubului, participanţii
dobândesc abilităţi practice prin experimentare individuală. Metoda are avantajul că implică toţi
elevii în activitate şi că fiecare dintre ei devine responsabil, atât pentru propria învăţare, cât şi
pentru învăţarea celorlalţi.
Metoda cubului presupune parcurgerea următoarelor etape:
- Profesorul prezintă elevilor metoda Cubului
- Profesorul anunţă tema care se va discuta (Categorii de elemente de construcţii pentru o clădire:
rol, definiţii şi clasificări) şi obiectivele lecţiei de recapitulare, precum şi timpul de lucru
- Se împart elevii în 6 grupe eterogene
- Fiecare grup primeşte o fişă cu cerinţa şi o foaie mare de hârtie
- Se alege un lider de grup (în fiecare grupă) care să controleze derularea acţiunii
- Elevii vor lucra pe grupe, se împart sarcinile între membrii grupului; fiecare grup primeşte o foaie
de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o “faţă”a cubului
- Profesorul supraveghează activitatea elevilor şi dă indicaţii acolo unde este nevoie. Soluţionează
eventual şi situaţiile în care nu toţi elevii se implică în cadrul activităţii de grup sau atunci când un
elev monopolizează toate activităţile
- Fiecare grupă scrie cerinţele pe foaia primită şi anume: rol, definiţii şi clasificări pentru fiecare
Categorie de elemente de construcţii /faţă a cubului:
- ,,faţa” - 1 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de rezistenţă ale suprastructurii clădirii
- ,,faţa” - 2 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de rezistenţă ale infrastructurii clădirii
- ,,faţa” - 3 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de compartimentare ale clădirii
- ,,faţa” - 4 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de închidere ale clădirii
- ,,faţa” - 5 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de finisaje ale clădirii
- ,,faţa” - 6 = rol, definiţii şi clasificări pentru elementele de izolaţii ale clădirii
- Liderul coordonează desfăşurarea acţiunii
- În final se afişează pe tablă foile fiecărei grupe, construindu-se cubul
Profesorul va evalua calitativ atât corectitudinea rezolvării cât şi modul de colaborare în echipă,
lucru pe care îl va observa în timp ce grupele rezolvă sarcinile primite. La finalul orei, se vor
formula concluzii asupra modului de lucru şi a impactului acestei metode. Profesorul anunţă tema
reflecţiei:
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-“Numiţi un lucru pe care celelalte 2 grupe l-au efectuat bine!”
-“Numiţi un lucru pe care grupul din care faceți parte, poate să-l îmbunătăţească pe viitor! “

x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii
şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
Pentru evaluarea achiziţionării rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului Elemente
componente pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice se recomandă
următoarele metode şi tehnici moderne de evaluare: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 32-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului
elevilor, testul de evaluare, autoevaluarea, studiul de caz etc.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare conduc la: formarea şi dezvoltarea unor
competenţe funcţionale de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în
practică a cunoştinţelor; dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; dezvoltarea creativităţii,
a gândirii critice; formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare şi a spiritului de echipă;
dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; dezvoltarea capacităţilor de interevaluare
şi autoevaluare; dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient;
evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Evaluarea scoate în evidenţă
măsura în care se formează rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională.
Mai jos, un exemplu de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE
Tema: Categorii de elemente de construcţii: rol, definiţii şi clasificări
Numele şi prenumele:……………………………………………
Clasa: …..
Se acordă 1 punct din oficiu
Timp de lucru: 20 minute

1. (2,5 p). Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos cu cuvintele potrivite:
În alcătuirea unei clădiri intră elemente de rezistenţă, care asigură …………………. elemente de
finisaj, care asigură aspectul ………………, elemente de …………………………. care asigură
protecţia împotriva unor agenţi naturali sau artificiali. Încăperile clădirii sunt separate între ele prin
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elemente de …………………… Interiorul …….…este separat de exterior prin intermediul
elementelor de închidere

2. (2,5 p). Stabiliţi legătura între tipul elementului şi categoria din care face parte, completând
tabelul următor cu cifre.
a) placaje;
1. lucrări de izolaţii;
b) pereţi de umplutură;
2. lucrări de instalaţii;
c) iluminatul;
3. elemente de finisaj;
d) şarpanta;
4. elemente de închidere;
e) termoizolaţia;
5. elemente de rezistenţă.
a

b

c

d

e

3. (2 p). Notaţi A (adevărat) sau F (fals) în faţa enunţurilor de mai jos.
___ Toţi pereţii de rezistenţă au şi rol de compartimentare sau de închidere.
___ Toţi pereţii de compartimentare sau de închidere au şi rol de rezistenţă.
4. (2 p). Completaţi pentru schema de mai jos denumirea elementelor de rezistenţă
numerotate.
1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………

TEST DE EVALUARE –Barem de corectare
1 punct –din oficiu
1. (2,5 p).
- rezistenţa; estetic; izolaţii; compartimentare; clădirii
2. (2,5 p)
a

b

c

d

3

4

2

5

3. (2 p).
A; F
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4. ( 2 p).
1.fundaţie; 2.perete portant exterior; 3.placă planşeu / grindă; 4.şarpantă acoperiş.
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MODUL II. ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor”, componentă a ofertei
educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal - filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – laborator tehnologic

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor” este centrat pe rezultate ale
învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii
în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4,
din domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice sau în continuarea
pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 2 Utilizarea echipamentelor şi
utilajelor
pentru
prelucrarea
materialelor specifice lucrărilor de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1

2.2.1

2.3.1
2.3.5

2.1.2

2.2.2
2.2.3

2.3.1
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Conţinuturile învăţării

Caracteristici tehnologice ale materialelor:
(lianţi; agregate; blocuri pentru zidării; armături
pentru elemente din beton armat; plăci ceramice
pentru placaje şi pardoseli; adezivi; produse din
metal; produse din lemn; produse din materiale
plastice):
-tip de material, formă, aspect, dimensiuni,
proprietăţi fizice/ proprietăţi mecanice/ proprietăţi
chimice/ proprietăţi tehnologice/mod de prelucrare;
Tipuri de utilaje şi echipamente de lucru pentru:
1. prelucrarea produselor din lemn (fierăstrău,
rindea, teslă, daltă, şurubelniţe, creion de tâmplărie,
bormaşină electrică).
2. prelucrarea produselor din metal şi materiale
plastice:
-pentru lucrări de construcții și instalații (daltă,
foarfecă manuală, set cleşti, set chei fixe, patent de
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2.1.3

2.2.4
2.2.5

2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.8
2.3.1
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.8

2.1.4

2.2.6

2.1.5

2.2.7

2.1.6

2.2.8

2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.8

2.1.7

2.2.9

2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.8

fierar, bomfaier, cheie de fasonat, placă cu dornuri,
perie de sârmă, dispozitiv de tăiat bare din oţel
beton, ştanţă manuală/electrică, maşină de găurit,
aparat de sudură; maşină de filetat; maşină de sudat
materiale plastice);
- pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie
(ciocan, baros, lopată, daltă, cleşte, ladă de mortar,
sapă de mortar, găleată, mistrie, cancioc, şpaclu,
drişcă, gletieră, bidinea, site pentru sortare agregate,
cutii pentru dozare volumetrică, dispozitiv de
compactat betonul, betonieră/malaxor pentru
mortar);
- pentru lucrări de finisaje şi izolaţii (drişcă, gletieră,
bidinea, set pensule, trafalet, malaxor pentru adezivi,
găleată, maşină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice).
Proceduri de pregătire, sortare şi verificare a
materialelor de prelucrat/ produselor pentru lucrări
de construcţii, instalaţii şi lucrări publice;

Proceduri de verificare a stării de funcţionare, a
integrităţii (fixarea în mâner, ciobituri, desprinderi,
neregularităţi, fisuri etc.) şi al gradului de uzură al
sculelor, uneltelor şi utilajelor pentru lucrări de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
Tehnici de prelucrare a materialelor, conform
indicaţiilor din fişele tehnice, respectând succesiunea
etapelor din tehnologia specifică pentru:
x prepararea mortarelor şi betoanelor pentru lucrări
de betoane, lucrări publice şi zidărie;
x confecţionarea produselor din metal şi materiale
plastice (tăiere, debitare, îndreptare, găurire,
filetare, sudare, fasonare);
x confecţionarea produselor din lemn (chertare,
îmbinare);
x lucrări de finisaje şi izolaţii.
Proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi
utilajelor aplicate pentru menţinerea duratei normale
de lucru a echipamentelor, în condiţii de siguranţă, în
locuri special amenajate, în funcţie de tipul acestora
în conformitate cu indicaţiile producătorilor:
-curăţare uscată, spălare, frecare cu peria, ascuţire,
reparare mânere, ungere, specifice lucrărilor de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
Tehnici specifice de colectare, transport şi depozitare
a deşeurilor rezultate din activităţi precum:
construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură,
construcţia şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea
totală sau parţială a clădirilor sau a obiectivelor de
infrastructură,
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2.1.8

2.2.10

2.3.1
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

care includ:
x materiale rezultate din construcţii şi demolări
clădiri – ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci,
ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de
tâmplărie, cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante,
materiale de construcţii cu termen de valabilitate
expirat;
x materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea
drumurilor - smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră
construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu
lianţi bituminoşi sau hidraulici;
x materiale excavate în timpul activităţilor de
construire, dezafectare, dragare, decontaminare
etc. - sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi
vegetale.
cu mijloacele specifice existente la locul de muncă,
spre locuri special amenajate respectând problemele
de mediu privind: dispersare de pulberi în mediul
înconjurător, depozitarea sau aruncarea materialelor
de construcţii în locuri nepermise, dispersarea
murdăriei ( noroi, resturi de materiale şi diverse
deşeuri etc.) în afara şantierului, distrugerea abuzivă
a vegetaţiei în zonă;
Normele generale şi specifice de SSM aferente
lucrărilor de prelucrare a materialelor/produselor,
aferente contextelor de realizare şi riscurilor
potenţiale;

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI

-

-

-

INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
Echipamente de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, cască de protecţie, ochelari de
protecţie, încălţăminte de protecţie;
Scule şi utilaje pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie: ciocan, baros, lopată,
daltă, cleşte, ladă de mortar, sapă de mortar, găleată, mistrie, cancioc, şpaclu, drişcă,
gletieră, bidinea, site pentru sortare agregate, cutii pentru dozare volumetrică, dispozitiv de
compactat betonul, betonieră/malaxor pentru mortar;
Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din lemn: fierăstrău, rindea, teslă, daltă,
şurubelniţe, creion de tâmplărie, bormaşină electrică;
Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din metal şi materiale plastice pentru
lucrări de construcţii şi instalaţii: daltă, foarfecă manuală, set cleşti, set chei fixe, patent de
fierar, bomfaier, cheie de fasonat, placă cu dornuri, perie de sârmă, dispozitiv de tăiat bare
din oţel beton, ştanţă manuală/electrică, maşină de găurit, aparat de sudură; maşină de
filetat; maşină de sudat materiale plastice (ţevi);
Scule şi utilaje pentru lucrări de finisaje şi izolaţii: drişcă, gletieră, bidinea, set pensule,
trafalet, malaxor pentru adezivi, găleată, maşină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice;
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-

-

x

Verificatoare: metru, ruletă, rigle metalice, nivelă cu bulă de aer/nivelă cu laser, fir cu
plumb, colţare, sfoară, dreptar, compas de interior, compas de exterior, şubler, şabloane,
cântar, pompe de probă;
Dispozitive de lucru: scară de interior, schelă de inventar/schelă din lemn, roabă, menghină,
banc de lucru;
Materiale: lianţi (ciment, var, ipsos) agregate (nisip, pietriş), blocuri pentru zidării (cărămizi
pline, blocuri ceramice cu goluri verticale), armături pentru elemente din beton armat (bare
din oţel beton: OB 37, PC 52, plase sudate), plăci ceramice pentru placaje şi pardoseli,
adezivi, produse din metal (tablă, platbandă, ţevi din oţel, ţevi din cupru, fitinguri pentru
instalaţii, profile din oţel, profile din aluminiu etc.) produse din cherestea (scânduri, dulapi,
rigle, şipci, grinzi), produse finite din lemn (parchet, duşumea, mână curentă etc.), produse
obţinute prin valorificarea superioară a lemnului (plăci din PAL/PFL, plăci OSB), produse
din materiale plastice (policarbonat, polietilenă, polipropilenă, polibutilenă);
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor
învăţării/ competenţelor, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe,
abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării URÎ 2 Utilizarea
echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
Considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv educative şi orientarea acesteia spre
formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi accentuarea caracterului practic
aplicativ al modulului Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor, presupun
respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care:
x utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor;
- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare;
x utilizarea unor metode active (de exemplu: brainstorming, simularea, învăţarea
problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, învăţarea prin descoperire, jocul de
roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea de portofolii,
lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtuale), care pot contribui la:
- crearea acelui cadru educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă;
- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a
cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
- înlăturarea stereotipurilor, a automatismelor de gândire, precum şi cultivarea spiritului
tolerant;
x utilizarea unor strategii didactice care să permită alternarea formelor de activitate
(individuală, pe perechi şi în grupuri mici);
x învăţarea prin acţiune (experienţială), realizarea unor activităţi bazate pe sarcini concrete;
x utilizarea, în activitatea didactică, a calculatorului ca mijloc modern de instruire, care să
permită subordonarea utilizării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în vederea
desfăşurării unor lecţii interactive, atractive.
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De exemplu pentru Tema lecţiei: Caracteristici tehnologice ale materialelor, corespunzător RI:
x 2.1.1 Caracteristici tehnologice ale materialelor;
x 2.3.1 Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea sarcinilor de lucru;
x 2.3.5 Asumarea iniţiativei în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru;
şi Conţinuturilor învăţării: Caracteristici tehnologice ale materialelor: tip de material, formă,
aspect, dimensiuni, proprietăţi fizice/ proprietăţi mecanice/ proprietăţi chimice/ proprietăţi
tehnologice/mod de prelucrare, se poate aplica pentru predare metoda “brainstorming” iar pentru
evaluare metoda “Fişă de evaluare”.

Procedura după care se va desfăşura brainstorming-ul:
1. Numiţi o persoană pe post de facilitator. Aceasta va scrie pe flipchart/tablă. Grupul de elevi
se va aşeza în cerc în faţa facilitatorului. Profesorul va cere fiecărui elev, pe rând, să
numească un material/produs folosit în construcţii/ instalaţii/ lucrări publice, denumire pe
care facilitatorul o va scrie pe flipchart/tablă. Facilitatorul va trece repede de la un elev la
altul, iar dacă elevul nu poate propune un material/produs, atunci când îi vine rândul, va
spune „pas”, iar facilitatorul va trece la următoarea persoană. Procesul se va opri atunci când
toţi participanţii vor spune „pas”, unul după altul. Discuţiile între participanţi sunt interzise
pe durata brainstorming-ului. Toate propunerile vor fi scrise pe flipchart, chiar dacă sunt
considerate de către facilitator incorecte. Procesul trebuie să fie unul pozitiv.
2. Profesorul cere participanţilor să identifice care dintre exemplele de materiale/produse
enumerate, nu fac parte din categoria material/produs folosit în construcţii/ instalaţii/ lucrări
publice, iar în urma discuţiilor şi clarificărilor, acestea sunt tăiate de către facilitator cu o
linie.
3. Profesorul cere participanţilor să grupeze exemplele de materiale/produse, în două categorii:
a) materiale/produse naturale; şi b) materiale/produse artificiale; Facilitatorul completează
pe foaia de flipchart, denumirile celor două categorii şi cere participanţilor ca pe baza
aceluiaşi procedeu “brainstorming”să precizeze, pe rând, din ce categorie face parte
materialul/produsul, din lista iniţială. Facilitatorul completează denumirea
materialului/produsului în dreptul categoriei precizată de către elev.
4. Cu ajutorul profesorului şi a participanţilor se analizează fiecare caz în parte, iar în urma
discuţiilor şi a clarificărilor, se fac eventuale corectări.
5. Profesorul cere participanţilor să grupeze exemplele de materiale/produse, în trei categorii:
a) materiale/produse cu compactitate mare; b) materiale/produse cu porozitate mare; şi c)
materiale/produse fibroase; Facilitatorul completează pe foaia de flipchart, denumirile celor
trei categorii de materiale/produse şi cere participanţilor ca pe baza aceluiaşi procedeu
“brainstorming” să precizeze, din ce categorie face parte, fiecare material/produs, din lista
iniţială.
6. Cu ajutorul profesorului şi a participanţilor se analizează fiecare caz în parte, iar în urma
discuţiilor şi a clarificărilor, se fac eventuale corectări.
7. Procedeul poate continua şi pentru alte tipuri de cerinţe, cum ar fi:
1. Materialul/produsul este permeabil sau impermeabil.
2. Materialul/ produsul se fabrică sub fomă:
x masivă
x de praf
x granulară
x de pastă
x lichidă
x sub altă formă
3. Materialul/ produsul se livrează:
x la bucată
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x la kg.
x la m 3
x la m 2
x la m (metru)
x la l (litru)
x sub altă formă
4. Materialul/ produsul se încadrează în una din următoarele categorii:
x material/ produs din piatră naturală
x beton, mortar sau pastă pe bază de lianţi minerali
x material/ produs din lemn
x material/ produs metalic
x material/ produs din mase plastice
x material/ produs ceramic
x material/ produs din sticlă
x material/ produs din beton sau mortar
x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii
şi-au format și acumulat rezultatele învățării propuse în standardul de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
-Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de
modalitatea de evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale
elevilor.
-Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
-Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire
profesională.
b. Finală
-Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/
învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor
învățării(cunoştinţe, abilități și atitudini).
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de
tip rezolvare de probleme.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
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Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ,
având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare;
Metodele moderne de predare – învăţare - evaluare oferă o ocazie benefică de organizare
pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter
activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă.
Folosirea sistematică a metodelor moderne, presupune desfăşurarea unor relaţii de
comunicare eficientă şi constructivă în cadrul cărora, toţi cei care iau parte la discuţii, să obţină
beneficii în planurile cognitiv, afectiv-motivaţional, atitudinal, social şi practic aplicativ.
Folosirea metodelor moderne de predare – învăţare - evaluare nu înseamnă a renunţa la
metodele tradiţionale ci a le actualiza pe acestea cu mijloace moderne.
La finalul activităţilor moderne de predare – învăţare - evaluare rezultatele şcolare nu se
referă numai la achiziţiile elevilor în domeniul cognitiv, cunoştinţe, priceperi, capacităţi, abilităţi ci
la întregul spectru de comportamente care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului:
comportamente şcolare din plan afectiv şi psihomotor, unele rezultate şcolare, unele rezultate
extraşcolare cu influenţă directă asupra rezultatelor şcolare, deprinderi autoevaluative, sau
rezultatele indicate ale procesului de instruire.
După predarea/ învăţarea lecţiei cu tema: Caracteristici tehnologice ale materialelor, la
finalul “brainstorming- ului” profesorul poate să realizeze o evaluare continuă, folosind o Fişă de
evaluare.
Evaluarea continuă (de progres, pe parcurs) se doreşte a fi o evaluare formativă care
presupune verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul procesului de instruire, de obicei
operându-se pe secvenţe mici. Trecerea la secvenţa următoare se realizează numai după ce se
cunosc modul de desfăşurare, eficienţa educaţională a secvenţei evaluate şi rezultatele obţinute de
elevi, prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de predare-învăţare şi performanţele
unor elevi. Probele scrise curente durează 20-30 de minute şi se administrează fără ca elevii să fie
avertizaţi, ele urmărind verificarea cunoştinţelor din lecţia de zi, măsura în care fac faţă unui control
inopinat, conştiinciozitatea cu care se pregătesc, precum şi abilităţile de a formula, într-un timp
relativ scurt, răspunsuri articulate la întrebări precise.
Fişa de evaluare, este un instrument de lucru pe care sunt formulate diverse exerciţii şi
probleme ce urmează a fi rezolvate de elevi în timpul lecţiei, de regulă după predarea sau
parcurgerea unor secvenţe de conţinut şi învăţarea acestora, în clasă, de către elevi.
În aceste condiţii, fişa de evaluare se foloseşte, mai ales, pentru obţinerea feedback-ului de
către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, noi exemplificări etc., în legătură
cu conţinutul predat/ învăţat.
Nu este, deci, obligatoriu ca elevii să fie notaţi, fişa de evaluare având, în felul acesta, un
pronunţat caracter de lucru, de optimizare a învăţării, ceea ce o şi deosebeşte de testul de evaluare
care se foloseşte, prioritar, pentru aprecierea şi notarea elevilor.
Obiective:
● obţinerea feedback-ului de către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, noi
exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat/ învăţat.
● fişa de evaluare are rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
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● fişa de evaluare poate fi folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a
comportamentului şi activităţii elevilor;
● Având în vedere că, în mare parte, competenţele corespunzătoare acestei teme Caracteristici
tehnologice ale materialelor sunt formate în clasele anterioare, la discipline ca: Fizică, Chimie,
Educaţie tehnologică, Geografie fizică, această Fişă de evaluare poate fi aplicată ca test iniţial
Nume şi prenume…………………………
Clasa…………..
Data…………...
FIŞĂ DE EVALUARE
Caracteristici tehnologice ale materialelor
Alege un produs folosit în construcţii: ............................................................................
Sarcină de lucru: Încercuieşte pentru itemii 1-7, litera corespunzătoare răspunsului corect
1. Produsul ales:
a. are porozitate mare
b. este fibros
c. are compactitate mare
(1p)
2. Produsul este:
a. permeabil
b. impermeabil
(1p)
3. Produsul ales se fabrică sub formă:
a. masivă
b. de praf
c. granulară
d. de pastă
e. lichidă
f. sub altă formă
(1p)
4. Alege sub ce formă se livrează produsul tău:
a. la bucată
b. la kg.
c. la m 3
d. la m 2
e. la m (metru)
f. la l (litru)
g. sub altă formă
(1p)
5. Produsul asigură individual sau în combinaţie cu alte materiale:
a. condiţii de rezistenţă şi stabilitate
b. condiţii de igienă şi finisaj
c. condiţii de confort
d. condiţii de funcţionalitate
(1p)
6. Produsul ales se încadrează în categoria:
a. produs din piatră naturală
b. beton, mortar sau pastă pe bază de lianţi minerali
c. produs din lemn
d. produs metalic
e. produs din mase plastice
f. produs ceramic
g. produs din sticlă
h. produs din beton sau mortar
i. altă categorie
(1p)
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7. Produsul este:
a. produs natural brut
b. produs natural prelucrat
c. produs artificial
(1p)
8. Descrie produsul ales, precizând caracteristici, proprietăţi şi utilizări. Descrierea să fie
realizată în 5 – 6 rânduri.
(2p)
Se acordă un punct din oficiu.
x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare profilului TEHNIC, domeniul de
pregătire profesională INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE:
1. Tehnician în industria textilă
2. Tehnician în industria pielăriei
3. Tehnician designer vestimentar
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Utilizarea limbajului tehnic grafic în
reprezentări specifice domeniului textile
pielărie
URÎ 2. Identificarea şi selectarea materiilor
prime din textile pielărie
URÎ 3. Aplicarea normelor de sănătatea şi
securitatea muncii (NSSM) şi de protecţie a
mediului în industria textilă şi pielărie

Denumire modul
MODUL I. Limbaj tehnic grafic
MODUL II. Materii prime în industria textilă și
pielărie
MODUL III. Sănătatea și securitatea muncii și
protecția mediului în industria textilă şi pielărie

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal - filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Limbaj tehnic grafic
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

. 72
36
-

Modul II. Materii prime în industria textilă și pielărie
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

144
36
-

Modul III. Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie
Total ore/ an :
108
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
36
Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore/an

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul IV. * ..........................................................................................
Total ore/an:

90

Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/instituția publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: LIMBAJ TEHNIC GRAFIC
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Limbaj tehnic grafic”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal filiera tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 72 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
 36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Limbaj tehnic grafic” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Industrie textilă și pielărie sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. UTILIZAREA
LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC
ÎN REPREZENTĂRI SPECIFICE
DOMENIULUI TEXTILE
PIELĂRIE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Abilităţi
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Atitudini
1.3.1.

1.1.5

1.2.5.
1.2.6.
1.2.15.

1.3.2.
1.3.6.

1.1.6.

1.2.7.
1.2.19.

1.3.2.

1.1.7.

1.2.8.
1.2.16.

1.3.2.
1.3.6.

Conţinuturile învăţării

Desenul tehnic. Noțiuni introductive.
- materiale și instrumente utilizate la realizarea desenelor
- standardizarea. Standarde specifice desenelor tehnice
- tipuri de linii utilizate la realizarea desenelor tehnice
- formate ( notare, clasificare, elemente grafice)
- formatul A4: dimensiuni, elemente grafice
- indicator (rol, reprezentare, completarea indicatorului cu
scop didactic)
Sisteme de proiecţii.
- poligonul proiecţiilor, proiecţia principală
- determinarea numărul minim de proiecţii în care un corp
geometric poate fi reprezentat
- reprezentarea în dublă și triplă proiecţie ortogonală a
corpurilor geometrice regulate
Hașurarea suprafețelor secționate.
- tipuri de hașuri
- reguli de reprezentare
- domenii de utilizare
Desenul la scară.
- definirea scării de reprezentare

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
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1.2.17.

1.1.8.

1.2.9.
1.2.10.
1.2.18.

1.3.3.

1.1.9.

1.2.11.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.

1.3.4

1.1.10
1.1.11.

1.2.12.
1.2.13.
1.2.17.

1.3.6.

1.1.12.
1.1.13.

1.2.14.

1.3.5.
1.3.7.

- clasificarea scărilor de reprezentare
- reprezentarea pieselor la scară, în funcție de
dimensiunile acestora (în mărime naturală (1:1), utilizând
scara de mărire (2:1, 5:1) sau scara de micşorare (1:2,
1:5)
Reprezentare în vedere sau în secţiune a pieselor întâlnite
la utilajele din domeniul textile – pielărie, pline sau cu
goluri.
- reguli de reprezentare:
- reprezentarea în vedere
- reprezentarea în secţiune
- reprezentarea în vedere cu secţiune
Cotare în desenul tehnic.
- definirea cotării
- enumerarea și definirea elementelor cotării, reguli de
utilizare
- reguli de cotare în desenul tehnic
- reprezentarea la scară, în vedere sau în secţiune şi
cotarea pieselor întâlnite la utilajele din domeniu (arbori
drepţi, axe, roţi de curea, roţi dinţate) cu respectarea
regulilor de cotare
Organe de mașini.
- definiție
- clasificare
- rol funcțional
- reprezentare convențională, simboluri de reprezentare
Mecanisme întâlnite la utilajele din domeniu.
- mecanisme pentru transmiterea mişcării de rotaţie,
translaţie, alternativă, periodică, inversoare de sens,
variatoare de viteză (clasificare, descriere, rol, principiul
de funcţionare, reprezentare convențională)
- angrenaje de roți dințate, roți de curea și de lanț
- raportul de transmisie, relaţie de calcul
- determinarea raportului de transmisie, utilizând relaţia
de calcul pentru transmisii întâlnite la utilajele din
domeniu
- mecanismul bielă – manivelă.

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
-

Materiale: hârtie pentru desen (opacă şi calc), planşetă, creioane pentru desen cu duritate
medie, gumă, lamă.
Instrumente: planşetă, teu, rigle, echere, raportoare, florare, trusă rotring.
Calculator, program AutoCAD
Piese din domeniu.

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
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x SUGESTII METODOLOGICE
Conţinuturile modulului „Limbaj tehnic grafic” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai sus.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Limbaj tehnic grafic” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele metode didactice și activităţi de
învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Algoritmizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Elaborarea de proiecte;
Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
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x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Pentru exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei de predare –
învățare pe grupe, pentru lecția: Reguli de cotare în desenul tehnic - lecţie de comunicare de noi
cunoştinţe .
Pentru desfășurarea lecției aplicative se va utiliza tehnica Gândiţi - Lucraţi în perechi –
Comunicaţi.
Lecția se organizează și se desfășoară astfel:
x
Utilizând o fișă de documentare, ce conține elementele cotării și regulile de cotare utilizate
în desenul tehnic, cadrul didactic comunică sarcina de lucru elevilor, înmânându-le fișa de lucru;
x
Elevii sunt solicitaţi să identifice, individual, pe desenele din fișa de lucru, elementele cotării
utilizate în reprezentarea pieselor date, să identifice reguli de cotare respectate și/sau nerespectate
și apoi să realizeze cotarea corectă a pieselor;
x
Timp de câteva minute fiecare elev confruntă rezultatele obținute cu cele ale colegului de
bancă, se compară rezultatele şi se ajunge la o variantă comună, agreată de ambii elevi;
x
Fiecare pereche rezumă pe fișa de lucru, concluziile la care a ajuns privind elementele
cotării utilizate în reprezentarea pieselor date, regulile de cotare respectate și/sau nerespectate și
cotarea corectă a pieselor, pe care le prezintă cadrului didactic și întregii clase;
x
Rezultatele se scriu pe tablă şi în final profesorul apreciază corectitudinea lor.
La finalul lecţiei, profesorul:
 prezintă soluţiile corecte;
 evidenţiază perechea sau perechile care au lucrat cel mai bine ( s-au încadrat cel mai bine în
timpii de lucru şi au avut cele mai multe soluţii corecte );
 numeşte perechea / perechile care nu s-au încadrat în timpii de lucru – dacă acest lucru
există;
Fiind o lecţie de comunicare de noi cunoştinţe, nu este obligatoriu să se realizeze procesul de
evaluare, dar se poate nota perechea cu cele mai multe soluţii corecte.
În timpul rezolvării sarcinii de către elevi, profesorul are menirea:
 să îndrume elevii / perechile care cer detalii sau lămuriri cu privire la rezolvarea sarcinii de
lucru;
 să coordoneze activitatea, astfel încât perehile să se încadreze în timpii de lucru;
 să asigure implicarea şi participarea tuturor elevilor la rezolvarea sarcinilor de lucru;
 să dirijeze discuţiile pentru argumentarea soluţiilor date;
Metoda lucrului pe grupe și tehnica Gândiţi - Lucraţi în perechi – Comunicaţi este însoţită, în acest
caz, de problematizare, studiu de caz, exerciţiu şi conversaţie euristică. Această metodă facilitează
atât dobândirea abilităților tehnice, cât și a abilităților de lucru în echipă, de comunicare, de
efectuare a calculelor.
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x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de evaluare / autoevaluare / interevaluare;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
9

224

Exemplu: Rezultate ale învăţării vizate:
Cunoştinţe

Organe de maşini (definire,
clasificare, rol funcţional,
reprezentare convenţională)
Mecanisme ale utilajelor din
domeniu

Abilităţi

Reprezentarea convenţională a
mecanismelor şi precizarea rolului lor
funcţional.
Folosirea instrumentelor ajutătoare
adecvate pentru lungimi şi unghiuri..
Prelucrarea informaţiilor dobândite din
documentaţia tehnică.

Atitudini

Executarea reprezentărilor grafice
respectând norme, standarde, principii
ştiinţifice.
Asumarea responsabilităţii pentru
lucrarea realizată.
Raportarea propriilor puncte de vedere
creative şi expresive la opinii ale altor
persoane.

Pentru aceasta se propune, ca metodă de evaluare, portofoliul.

Portofoliul este o metodă alternativă de evaluare, care urmărește efectuarea unor acțiuni
complexe, legate de o temă impusă sau aleasă de elevi.
Portofoliul presupune o activitate individuală sau de grup, desfășurată într-un interval mai mare
de timp.
Presupune un efort de informare, investigare, sintetizare.
Portofoliul se va realiza pe grupe și poate avea – de exemplu - denumirea: Mașina simplă de cusut.
Organe de mașini și mecanisme specifice.
Elevii vor prezenta în portofoliu părțile componente ale mașinii simple de cusut, organele de lucru
ale sale, organele de mașini și principalele mecanisme de transmitere a mișcării către organele sale
de lucru. Fiecare portofoliu va conține cel puțin o reprezentare a unui mecanism.
In funcție de dotările din școală și de la agentul economic, portofoliul se poate realiza pentru orice
mașină sau utilaj din domeniu.
Profesorul are rolul de a îndruma elevii în activitățile lor de: observare, analiză, identificare și
reprezentare și de a monitoriza activitatea desfășurată de aceștia, conform planului stabilit.
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Grupa:
Sarcina de lucru:

Fişă pentru evaluarea portofoliilor

Criteriu
1.Lucrarea respectă tema și formatul cerut?
2.Lucrarea are un conţinut ştinţific adecvat
sarcinii de lucru?
3.Sunt identificate organele de mașini prezente
în principalele mecanisme ale mașinii de cusut?
3. Sunt respectate regulile de reprezentare a
organelor de mașini și a mecanismelor specifice?
4. Sunt precizate rolurile organelor de mașini în
transmiterea mișcării către organele de lucru?
5. Elevii grupei au fost implicaţi activ în timpul
lucrului?
6. Lucrarea sintetizează şi sumarizează părerile
grupului?
7. Grupa a definitivat lucrarea în cadrul timpului
acordat?
Punctaj din oficiu
Total punctaj obţinut
Nota propusă pentru evaluare

Punctaj
Maxim Acordat
5

Observaţii

20
15
20
15
5
5
5
10
100
10

x BIBLIOGRAFIE
1. Burdușel, D – Desen Tehnic, manual pentru clasa a X-a, edituara Sigma, București,
2000
2. Lupașcu, R ș.a – manual de teorie pentru anul I școală profesională, pregătire de
bază în industria ușoară, editura Oscar Print, București, 2003
3. Tănăsescu, M – Desen tehnic, manual pentru clasa a IX-a, editura Aramis, București,
2004
4. Standarde de pregătire profesională pentru nivelul 3 și nivelul 4 de calificare
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MODUL II. MATERII PRIME ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul, „Materii prime în industria textilă şi pielărie”, componentă a ofertei educaţionale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă şi
pielărie, face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IXa, învăţământ liceal - filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 144 ore/an conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Materii prime în industria textilă şi pielărie” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Industrie textilă şi pielărie sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URI 2. IDENTIFICAREA ŞI
SELECTAREA MATERIILOR
PRIME DIN TEXTILE PIELĂRIE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
2.1.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

Atitudini
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.1.2.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.1.3.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.15.
2.2.16.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Conţinuturile învăţării

Materii prime specifice proceselor tehnologice din
filatură.
- Proprietăţile fibrelor textile.
- Domenii de întrebuinţare ale fibrelor textile; selectarea
materiilor prime specifice din filatură.
- Defecte ale fibrelor textile identificate organoleptic;
instrumente utilizate pentru identificare/ observare
organoleptică.
Materii prime specifice proceselor tehnologice din
ţesătorii si tricotaje.
- Proprietățile firelor textile.
- Domenii de întrebuinţare ale firelor textile; selectarea
materiilor prime specifice din ţesătorii şi tricotaje.
- Defecte ale firelor textile identificate organoleptic;
instrumente utilizate pentru identificare/ observare
organoleptică.
Materii prime specifice proceselor tehnologice din
industria de confecţii textile;
- Proprietățile ţesăturilor si tricoturilor.
- Domenii de întrebuinţare ale ţesăturilor si tricoturilor;
selectarea materiilor prime specifice din industria de

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
12

227

2.2.17

2.1.4.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.1.5.

2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

x

confecţii textile.
- Defecte ale ţesăturilor şi tricoturilor identificate
organoleptic; instrumente utilizate pentru identificare/
observare organoleptică.
Materii prime specifice proceselor tehnologice din
industria pielăriei si ale înlocuitorilor de piele.
- Proprietățile pieilor naturale și ale înlocuitorilor de
piele.
- Domenii de întrebuinţare ale pieilor naturale si ale
înlocuitorilor de piele; selectarea materiilor prime
specifice din industria pielăriei.
- Defecte ale pieilor naturale si ale înlocuitorilor de piele
identificate organoleptic; instrumente utilizate pentru
identificare/ observare organoleptică.
Materiale auxiliare pentru confecţiile textile si din piele.
- Clasificare, rolul în cadrul produsului confecționat.
-Identificarea și selectarea materialelor auxiliare
specifice confecţiilor textile şi din piele.

-

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
Materii prime din filatură – fibre naturale şi chimice
Materii prime din ţesătorie – fire textile pentru urzeală şi bătătură
Materii prime din tricotaje – fire textile
Materii prime din confecţii textile – ţesături şi tricoturi
Materii prime pentru industria pielăriei – piei crude, piei finite şi înlocuitori de piele
Materiale auxiliare – căptuşeli, întărituri, furnituri, accesorii
Instrumente de lucru: lupe, rigle, centimetru de croitorie, ace cu gămălie

x

SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile modulului „Materii prime în industria textilă şi pielărie” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime în industria textilă şi pielărie” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
13

228

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
Caruselul sau Grafitti la tema Materii prime specifice proceselor tehnologice din industria de
confecţii textile, lecția Defecte ale ţesăturilor şi tricoturilor, instrumente utilizate pentru
identificare/ observare.
Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. cursanţii sunt împărţiţi în grupuri de câte 3 – 4 persoane. Aceştia lucrează la o problemă,
la o întrebare ce se poate materializa într-un poster. Posterul poate fi descriptiv sau
utilizându-se un organizator grafic, tabel, colaj sau desen. Când vă hotărâţi să organizaţi o
lecţie utilizând modelul graffiti, asiguraţi-vă că dispuneţi de materialele necesare.
Obligatoriu coala pe care se realizează posterul are formatul minim A3;
2. posterele se afişează pe pereţii sălii de predare, aceasta transformându-se, la modul
figurat, într-o „galerie de artă, muzeu etc.”;
Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
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3. fiecare echipă vine în faţa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplasează în
sensul acelor de ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de vizitatori sau critici.
Rolul deplasării nu este numai acela de a urmări soluţiile propuse de colegi, ci şi acela de a
consemna completările, întrebările, observaţiile lor vis-à-vis de acestea. Întotdeauna atrageţi
atenţia elevilor asupra faptului că ei nu au voie să facă referiri jignitoare la adresa colegilor
sau să interpreteze forma posterelor, ci exclusiv conţinutul acestora. Nu se vor folosi
observaţii de genul: „Aţi scris frumos/urât!”, „Bravo!”, „Felicitări!” etc.;
4. după ce se încheie „turul galeriei”, grupurile revin la locul iniţial şi îşi reexaminează
posterele prin prisma observaţiilor colegilor. Acest moment al lecţiei este echivalent cu
fixarea cunoştinţelor din lecţia tradiţională, deoarece cursanţii îşi lămuresc unele probleme
apărute pe parcursul derulării lecţiei, discutând cu ceilalţi colegi. În această etapă, rolul
profesorului este acela de a coordona desfăşurarea discuţiilor şi de a oferi informaţii
suplimentare, acolo unde este cazul.
Lecţia propusă va fi de laborator tehnologic. Etapele pot fi următoarele:
1. Profesorul pregăteşte un număr de mostre de ţesături şi tricoturi cu defecte de diferite
tipuri şi foi de dimensiuni cel puţin A3. Elevii vor fi impărţiţi în patru echipe si fiecare
echipă va primi câte o sarcină de lucru astfel:
Echipa 1 Selectarea mostrelor cu defecte de materie primă
Echipa 2 Selectarea mostrelor cu defecte de fabricaţie
Echipa 3 Selectarea mostrelor cu defecte de finisare
Echipa 4 Selectarea mostrelor cu defecte de ambalare şi transport
După selectarea mostrelor acestea vor fi prinse pe foaia primită şi sub fiecare se va trece denumirea
defectului.
2. Foile se afişează pe pereţii sălii de laborator în ordinea echipelor.
3. Elevii fiecărei echipe vor vizita toată expoziţia şi vor face aprecieri asupra corectitudinii
lucrărilor prezentate fără a face observaţii jignitoare
4. Fiecare echipă revine în faţa lucrării proprii si îndrumaţi de profesor fac corecturile
necesare.
x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
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Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat: Materii prime specifice proceselor tehnologice din ţesătorii
si tricotaje.
Cunoştinţe

Proprietatile firelor
textile

Abilităţi

Identificarea materiilor prime
specifice din ţesătorii şi
tricotaje

Atitudini

Identificarea independentă
a materiilor prime
Colaborarea cu membrii
echipei de lucru, în scopul
îndeplinirii sarcinilor de
la locul de muncă
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TEST DE EVALUARE:
I.

Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, încercuiţi pe foia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
20p
1. Rezistenţa firelor depinde de:
a. torsiunea înşiruirii fibroase;
b. elasticitatea fibrelor componente;
c. gradul de luciu al fibrelor componente;
d. capacitatea de izolare termică a materialului fibros.
1. Fineţea firelor se apreciază prin:
a. indici de fineţe;
b. unităţi de lungime;
c. unităţi de masă;
d. unităţi de forţă.
2. Rezistenţa firelor se exprimă prin
a. Titlu tex;
b. alungire la rupere;
c. lungime de rupere;
d. Numărul metric.
3. Firul cel mai subţire este cel cu fineţea :
a. 15 den
b. 20 den
c. 40 den
d. 60 den
4. Lungimea fibrei textile influenţează:
a. aspectul si rezistenţa firelor.
b. fineţea firelor;
c. higroscopicitatea firelor;
d. torsiunea firelor;

II.

Transcrieţi, pe foaia de raspuns, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5, 6) şi
notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă
apreciaţi că enunţul este fals.
16p
1. Firul de efect este un fir simplu format din fibre scurte.
2. Fineţea reprezintă gradul de subţirime a firelor, respectiv dimensiunea transversală a
acestora.
3. Firele tip in se obţin din fibre de in 100%.
4. Forţa de rupere este forţa de tracţiune axială maximă la care rezistă firele înainte de rupere

III.

În coloana A sunt indicate criteriile de clasificare a firelor, iar în coloana B tipuri de fire.
Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare grupă de fire din coloana A şi
tipul de fir din coloana B.
16p
A. Criterii de clasificare
1. după destinaţie
2. după materia primă
3. după procesul tehnologic
4. după structură

B. Tipuri de fire
a. fire crude
b. fire cardate
c. fire multiple
d. fire pentru tricotaje
e. fire tip bumbac
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IV.

Scrieţi pe foaia de răspuns informaţia corectă care completează spaţiile libere:
8p

Firele sunt produse textile obţinute din ……(1)….., printr-o succesiune de operaţii tehnologice
specifice, ce constituie procesul tehnologic de …(2)….
V.

Torsiunea este una din cele mai importante caracteristici ale firelor. Răspundeţi
următoarelor cerinţe privind această proprietate.
16p
a. Definiţi torsiunea.
b. Indicaţi sensul torsiunii firelor.
c. Precizaţi valoarea torsiunii firelor de: urzeală, bătătură şi pentru tricotaje.

VI.

Un fir supus la întindere are Li = 500 mm, alungirea absolută Δl = 60 mm.
Să se calculeze:
a. lungimea firului în momentul ruperii (Lf);
b. alungirea relativă la rupere (ε).
14p

Timp de lucru: 50 min.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

x

BIBLIOGRAFIE

1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. Ţiglea Lupaşcu R, Pregătire de bază în industria uşoară - instruire teoretică Editura Oscar Print
Bucureşti, 2000
3. Ţiglea Lupaşcu R, Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică Editura Oscar Print
Bucureşti, 2000
4. Merticaru l Materii prime textile, Editura tehnică Bucuresti 2003
5. Coordonator: prof. ing Aristide Dodu Manualul inginerului textilist volumul I, II, III Editura
Agir 2004
6. Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003
7. Varga Camelia, Elemente de bază în confecţionarea încălţămintei, Editura Alma Mater Cluj
Napoca 2010
8. Standard de pregătire profesională pentru calificarea ”Confecţioner produse textile”.

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
18

233

MODUL III: SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN
INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie”,
componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de
pregătire profesională Industrie textilă și pielărie, face parte din cultura de specialitate și pregătirea
practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal - filiera tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
 36 ore/an – instruire practică
Modulul „Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie”
este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini
necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare
calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și
pielărie sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 3 APLICAREA NORMELOR
DE SĂNĂTATEA ȘI
SECURITATEA MUNCII (NSSM)
ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI
ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
3.1.1.
3.2.1.
3.1.2.
3.2.2.

Atitudini
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.1.3

3.3.3.

3.2.3.

Conţinuturile învăţării

- Legislaţia privind sănătatea şi securitatea în muncă, de
protecţie pentru situații de urgență şi de protecţie a
mediului.
- Proceduri de lucru pentru aplicarea normelor SSM, PSI
și de protecție a mediului
- Instructaje privind aplicarea normelor SSM și SU şi de
protecţie a mediului pentru industria textilă şi pielărie:
- cerințe referitoare la participare
- utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice
domeniului
- instructaje iniţiale, curente şi periodice
- fişa individuală de instructaj
- documente de informare: fişe, afişe, filme, cataloage,
broşuri, pliante, instrucţiuni de lucru.
Măsuri de igienă şi protecţia muncii :
- echipamente de lucru şi echipamente individuale şi
colective de protecţie

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
19

234

- trusă de prim ajutor
- materiale igienico-sanitare
- materiale şi mijloace de stingere a incendiilor
Sisteme şi dispozitive de protecţie:
- individuale şi colective specifice locului de muncă.
3.1.4.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.3.4.

Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:
– hidranţi
– stingătoare cu dioxid de carbon, spumă, pulbere etc.
Măsuri de prevenire a incendiilor:
- verificarea stării echipamentelor de protecție pentru
evitarea incendiilor
- verificarea integrității cablurilor de alimentare cu
energie electrică a utilajelor inainte de introducerea
ștecherelor în priză
- anunţarea eventualelor defecţiuni sesizate pentru
remediarea lor

3.1.5.
3.1.6.

3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.3.
3.2.17.

3.3.5.
3.3.2.
3.3.3.

3.1.7.

3.2.11.
3.2.16.

3.3.6.

Locuri de muncă periculoase specifice domeniului.
Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă
- situaţii de risc: perturbări funcţionale, defecţiuni ale
utilajelor,
nerespectarea
principiilor
ergonomice,
comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de
muncă, starea fizică şi psihică necorespunzătoare a
lucrătorului
- boli profesionale
Situații periculoase:
- scurtcircuite
- avarii
- incendii şi explozii.
Proceduri de urgenţă în caz de incendii şi calamităţi
naturale
Planul de evacuare în caz de incendiu
Tipuri de accidente posibile:
– accidente mecanice
– accidente electrice
– accidente termice
– accidente chimice,
în secţiile din industria textilă şi pielărie
Proceduri pentru eliminarea cauzelor care pot determina
accidente:
- avertizarea pericolelor la locul de muncă (semnale de
avertizare: semnale sonore, vizuale, avertismente scrise,
indicatoare, culori de securitate)
- introducerea sistemelor de oprire automată a mașinilor
dacă se intră în zona lor periculoasă
- remedierea defecțiunilor simple (schimbarea acului rupt,
înlocuirea tevilor defecte, etc.)
- metode de anunțare a defecțiunilor mai complexe care
trebuie remediate de echipe specializate (defecțiuni
mecanice, întreruperea alimentarii cu energie electrică,
defecțiuni ale motorului, etc.).

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
20

235

3.1.8.

3.2.12.

3.3.7.
3.3.6

Măsuri de acordare a primului ajutor în conformitate cu
tipul accidentului
Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată:
- evacuarea accidentaţilor
- anunţarea organelor abilitate, în funcţie de tipul
accidentului.
Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie:
- individuale
- de grup.

3.1.9.

3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.

3.3.8.
3.3.9.

Proceduri pentru selectarea şi depozitarea deşeurilor din
industria textilă şi pielărie
Identificarea deșeurilor care pot fi valorificate
Recipiente pentru depunerea deșeurilor selectate
Locuri pentru depozitarea deșeurilor
Modalități de distrugere a deșeurilor cu respectarea
normelor de protecție a mediului.

x

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII
TEHNICE,
ECONOMICE,
JURIDICE
ETC.)
NECESARE
DOBÂNDIRII
REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic):
- Legislaţie privind sănătatea şi securitatea muncii;
- Norme de protecţia muncii: norme generale de protecţie a muncii, NSSM pentru industria
confecţiilor din textile, blană şi piele;
- Norme generale de prevenire şi stingerea incendiilor;
- Trusa de prim ajutor;
- Proceduri de urgenţă în caz de incendii şi calamităţi naturale;
- Proceduri de lucru în vederea aplicării normelor de protecţie a mediului în industria textilă şi
pielărie;
- Echipament de protecţie a muncii: halat, salopetă, încălţăminte de protecţie, ochelari de
protecţie specific domeniului textile-pielărie;
- Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: stingătoare cu dioxid de carbon,
spumă, pulbere, etc.
- Containere pentru depozitarea selectivă a deşeurilor.
x

SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile modulului „Sănatatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria
textilă și pielărie” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu
nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai sus.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Sănatatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie”
are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace
sau resurse didactice.
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Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
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Spre exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de
predare – învățare „ ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT ”, pentru tema “ ECHIPAMENTELE
PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR”.
Propunem gruparea elevilor în perechi. Fiecare pereche va avea sarcina să completeze întrun tabel repartizat, coloanele “Știu” și “Vreau să știu”, în legătură cu tema ce urmează a fi discutată.
În acest timp se va construi pe tablă un tabel cu următoarele coloane: Ştiu/Vreau să ştiu/Am învaţăt
ŞTIU
-

VREAU SĂ ŞTIU
-

AM ÎNVĂŢAT
-

Câteva perechi vor expune ce au scris în prima coloană, aspectele cu care toată lumea este
de acord vor fi trecute în coloana “Știu”.
În continuare, elevii vor fi ajutați să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu sunt
siguri sau doresc informații suplimentare. Aceste întrebări pot apărea în urma dezacordului privind
unele detalii sau pot fi produse de curiozitatea elevilor. Întrebările vor fi notate în coloana “Vreau să
știu”.
După însuşirea noilor cunoştinţe, se revine asupra întrebărilor formulate înainte de lecție și
care au fost notate în coloana “Vreau să ştiu”.
Elevii vor primi un text cu conținutul lecției și li se va cere să lectureze textul. Se vor identifica
întrebările la care s-au găsit răspunsurile şi vor fi notate în coloana “Am învăţat”, tot aici se vor
trece și informațiile în legătură cu care nu au fost puse întrebări la început, dar care s-au transmis în
cadrul lecției.
x
x
x
x
x
x

Avantajele utilizării acestei metode sunt:
se clarifică ceea ce se ştie, ceea ce nu se ştie şi ceea ce mai rămâne de învăţat;
modalitate de învăţare interactivă;
mobilizează întregul colectiv de elevi;
facilitează intercomunicarea şi acceptarea punctelor de vedere diferite
permite o abordare interdisciplinară;
devine o modalitate pragmatică de abordare a textului.

Dezavantajele utilizării acestei metode sunt:
x poate fi uneori time-consuming (costisitoare din punctul de vedere al timpului)
x nu se pretează la toate lecţiile.
x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
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b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultate ale învăţării vizate:
Cunoştinţe

Descrierea normelor
NSSM, PSI și protecția
mediului

Abilităţi

Realizarea operaţiilor specifice
domeniului textile-pielărie
respectând legislaţia SSM, PSI
Participarea la demonstraţii,
aplicaţii practice de utilizare a
echipamentelor de protecţie

Atitudini

- Asumarea responsabilităţii în
respectarea NSSM, PSI;
- Utilizarea cu responsabilitate
a echipamentului de
protecţie Incadrare in timp
- Asumarea responsabilităţii
pentru instruirea proprie
privind NSSM şi PSI;

Pentru aceasta se propune PROIECTUL ca model de evaluare:
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Proiectul este o formă modernă de evaluare, care urmărește efectuarea unor acțiuni complexe,
legate de o temă impusă sau aleasă de elevi.
Proiectul presupune o activitate individuală sau de grup, desfășurată într-un interval mai mare de
timp.
Presupune un efort de informare, investigare, proiectare, sintetizare.
Se soldează în final cu prezentarea unui produs finit și chiar a unei probe practice.
Profesorul are rolul de a stabili, impreună cu elevii, planul proiectului, recomandă bibliografia,
monitorizează activitatea desfășurată de elevi, conform planului stabilit.
Grupa:
Sarcina de lucru:

Fişă pentru evaluarea proiectelor
Criteriu
1.Sarcina de lucru a fost realizată cu respectarea
etapelor impuse?
2. Numărul ideilor formulate iniţial este mai
mare decât cel editat in lucrare?
3. Lucrarea are un conţinut ştinţific adecvat
sarcinii de lucru?
4. Lucrarea are formatul cerut?
5. Elevii grupei au fost implicaţi activ în timpul
lucrului?
6. Lucrarea sintetizează şi sumarizează părerile
grupului?
7. Grupa a definitivat lucrarea în cadrul timpului
acordat?
8. Prezentarea lucrării a fost completă şi
coerentă?
9. Prezentarea lucrării a respectat timpul
acordat?
10. Observaţiile referitoare la celelalte lucrări au
fost obiective ?
Punctaj din oficiu
Total punctaj obţinut
Nota propusă pentru evaluare
x

Punctaj
Maxim Acordat

Observaţii

5
5
20
5
10
10
10
10
5
10
10
100
10

10
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
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CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
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Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
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GRUPUL DE LUCRU:

MARIA PENTILESCU

profesor dr., grad I, I.Ş.J. Suceava

ELVIRA GEORGESCU

profesor grad I, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava

FELICIA NEACŞU

profesor grad I, Liceu Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN:
1. Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
2. Tehnician proiectant produse finite din lemn
3. Tehnician în prelucrarea lemnului
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 1. Utilizarea materiilor prime şi a
materialelor tehnologice în industria
lemnului
URÎ 2. Aplicarea normelor generale de
reprezentare în desen a produselor
simple din lemn

Denumire modul
MODUL I. Materii prime şi materiale
tehnologice din industria lemnului
MODUL II. Reprezentarea în desen a
produselor simple din lemn
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PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX – a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii
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Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului
Total ore/ an:
180
din care:
Laborator tehnologic
36
Instruire practică
Modul II. Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn
Total ore/ an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

144
72
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/ instituția publică parteneră.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. MATERII PRIME ŞI MATERIALE TEHNOLOGICE DIN
INDUSTRIA LEMNULUI
x

Notă introductivă

Modulul „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului”, componentă a ofertei
educaìionale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională
Fabricarea produselor din lemn, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului” este centrat pe
rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe
piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale
de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională Fabricarea produselor din lemn sau în
continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1 MATERII PRIME ŞI
MATERIALE TEHNOLOGICE
DIN INDUSTRIA LEMNULUI
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1
1.3.1.
1.2.2.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.1.2.

1.2.3.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.2.

1.1.3.
1.1.7.

1.2.4.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.3.
1.3.7.

Conţinuturile învăţării

Structura şi identificarea macroscopică a lemnului
• Definiţie
• Secţiuni principale prin trunchi: transversală, radială,
tangenţială
• Caracterele structurii macroscopice a lemnului:
măduva, alburn, lemn matur, duramen, inele anuale,
lemn timpuriu, lemn târziu, porii lemnului, raze
medulare, zone de fibre, pete medulare
• Caracteristicile fizice ale lemnului: culoarea, luciul,
textura, desenul, mirosul, gustul
• Identificarea macroscopică a speciilor lemnoase
Defectele lemnului
• Definiţie, cauze
• Defecte de formă a trunchiului
• Defecte de structură
• Noduri
• Crăpături
• Găuri şi galerii de insecte
• Coloraţii anormale şi alteraţii
Materii prime
Cherestea
• Definiţie, terminologie
• Materia primă folosită la fabricarea cherestelei
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1.1.4.
1.1.7.

1.1.5.
1.1.7.

1.1.6.
1.1.7.

1.2.5.
1.2.6.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13
1.2.14.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.4.
1.3.7.

• Clasificarea cherestelei
• Domenii de utilizare a cherestelei
Furnire estetice şi tehnice
• Definiţie, clasificare
• Specii lemnoase indigene şi exotice folosite la
fabricarea furnirelor
Produse stratificate
• Placaj: definiţie, structură; clasificare, formate,
grosimi; proprietăţi, domenii de utilizare
• Panel: definiţie, structură; dimensiuni uzuale
• Lemn stratificat
• Produse mulate: din lemn masiv, din furnire, din
aşchii de lemn, din fibre de lemn, cu structură mixtă
Plăci celulare
• Definiţie, structură
• Materiale folosite la fabricare a plăcilor celulare
• Clasificare
Produse aglomerate
• Plăci din aşchii de lemn (PAL, OSB, panouri
înnobilate): definiţie, clasificare, materia primă folosită,
proprietăţi şi domenii de utilizare
• Plăci din fibre de lemn (PFL, MDF): definiţie,
clasificare, materia primă folosită, proprietăţi şi
domenii de utilizare.
Adezivi utilizaţi în industria lemnului
• Proprietăţile şi caracteristicile tehnice ale adezivilor
• Tipuri de adezivi utilizaţi în industria lemnului
• Identificarea principalelor tipuri de adezivi utilizaţi în
industria lemnului

1.3.5.
1.3.7.

Materiale abrazive
• Definiţie şi clasificare
• Simbolizarea materialelor abrazive
• Alegerea materialelor abrazive

1.3.6.
1.3.7.

Materiale tehnologice de finisare
• Definirea şi clasificarea materialelor tehnologice de
finisare
• Materiale tehnologice de pregătire a suportului
lemnos în vederea finisării: decolorare, albire, umplerea
porilor, grunduire, chituire, şpăcluire, colorare.
• Materiale tehnologice peliculogene de finisare
transparentă şi opacă a lemnului: lacuri, emailuri,
vopsele.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Echipamente: lupe cu putere de mărire de cca. 10 ori, pensule, role, perii
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- Materii prime: cherestea, placaj, panel, furnir, MDF, OSB, panouri: furniruite, melaminate,
emailate, texturate, epruvete din lemn de diferite specii, chei de identificare, mostre cu defecte
de formă, de structură, cu noduri, cu găuri şi galerii de insecte, cu coloraţii anormale şi
alteraţii
- Materiale: adezivi, materiale abrazive, materiale de pregătire a suportului pentru finisare,
lacuri, vopsele, emailuri
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului” trebuie
să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire
al elevilor.
Prin parcurgerea conţinuturilor prevăzute în curriculum se asigură obţinerea rezultatelor învăţării
prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională, respectiv dobândirea de către elevi a
cunoştinţelor/ abilităţilor/ atitudinilor necesare utilizării eficiente a materiilor prime şi materialelor
tehnologice din industria lemnului.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului” are o structură
flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate,
ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, iar pentru parcurgerea acestora, profesorul trebuie să
studieze Standardul de Pregătire Profesională.
Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, numărul de ore alocat fiecărei teme
rămânând la latitudinea sa, în funcţie de nivelul de cunoştinţele anterioare ale elevilor, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică, punând accentul pe metode cu
caracter preponderent aplicativ èi creativ.
Plecând de la principiul includerii, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor învăìării propuse în Standardul de
Pregătire Profesională.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, metoda Phillips 6 – 6,
metoda expertului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol,
explozia stelară, metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, tehnica 6/3/5, pălăriile gânditoare,
cafeneaua, metoda cubului, turul galeriei, starburst etc;
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 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta
procesul didactic la particularităţile resurselor existente.
Spre exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de
predare – învăìare „metoda cubului”, pentru tema „Identificarea macroscopică a speciilor
lemnoase”, care vizează următoarele rezultate ale învăţării:
URÎ 1 Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului
1.2.2. Recunoaşterea speciilor pe baza caracterelor structurii macroscopice şi a caracteristicilor
fizice ale lemnului
Tema: Identificarea macroscopică a speciilor lemnoase
Metoda cubului presupune explorarea unui subiect sau a unei situaţii din mai multe perspective
permiţând abordarea complexă şi integrală a unei teme.
Prin aplicarea acestei metode elevii vor putea recunoaşte speciile lemnoase pe baza caracterelor
structurii macroscopice şi a caracteristicilor fizice ale lemnului.
Profesorul va prezenta elevilor un cub pe ale cărui faţete vor fi sarcinile de lucru (descriere,
comparare, analizare, asociere, aplicare, argumentare).
După prezentarea tehnicii de lucru, profesorul împarte clasa în şase grupe (3-5elevi) şi fiecare grupă
îşi alege un lider. Sarcina de lucru pentru fiecare grupă se stabileşte prin aruncarea cubului de către
lider.
Sarcinile de lucru scrise pe faţetele cubului, sunt:
(1) Descrie caracterele structurii macroscopice a lemnului
(2) Analizează aspectul caracterelor structurii macroscopice, pe cele trei secţiuni principale prin
trunchi
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(3) Compară structura macroscopica a speciilor de răşinoase cu structura macroscopică a speciilor

de foioase
(4) Asociază desenul lemnului cu specia lemnoasă
(5) Aplică cheia de identificare pentru speciile de răşinoase
(6) Argumentează importanţa caracteristicilor fizice pentru identificarea speciilor lemnoase

Pentru rezolvarea cerinţelor elevii pot folosi orice sursă de informaţii (fişe de documentare, mostre
de specii lemnoase, planşe, internet etc.).
Fiecare lider va prezenta rezultatele activităţii grupei sale, întregului colectiv. Elevii au posibilitatea
să pună întrebări lămuritoare în legătură cu cele prezentate sau să facă completări.
În final, cele şase fişe se reunesc într-o singură prezentare, prin lipirea lor pe un suport/ tablă, astfel
încât să formeze un cub (tridimensional sau desfăşurat), ca în desenele prezentate.
(4)
(3)

(3)

(6)
(1)

(2)

(4)

(6)

(5)

x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea continuă/ formativă este implicită demersului didactic, permiţând atât profesorului, cât şi
elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a rezultatelor învăţării, să identifice lacunele şi cauzele
lor, să facă remedierile care se impun în vederea reglării procesului de predare/ învăţare.
Evaluarea finală/ sumativă, având caracter aplicativ şi integrat, se realizează la sfârşitul procesului
de învăţare şi informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării este necesar să se aibă în vedere mai ales
evaluarea formativă continuă, evaluarea nu numai a produselor activităţii elevilor, ci şi a proceselor
de învăţare, a abilităţilor şi atitudinilor dezvoltate.
În mod obligatoriu se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare cu rezultatele învăţării şi
standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării, din Standardul de Pregătire
Profesională.
Vor fi evaluate doar rezultatele învăţării evidenţiate în modul şi nu altele.
Pentru evaluarea rezultatelor învăţării prevăzute de programa şcolară se recomandă utilizarea
următoarelor instrumente: observarea sistematică, fişe de observare, tema de lucru (în clasă, acasă)
concepută în vederea evaluării, proba practică, proiectul, portofoliul, fişe de autoevaluare, teste de
evaluare etc.
În continuare, se prezintă un exemplu de instrument de evaluare, test de evaluare, care vizează
următoarele rezultate ale învăţării:
URÎ 1. Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului
1.2.2. Recunoaşterea speciilor pe baza caracterelor structurii macroscopice şi a caracteristicilor
fizice ale lemnului
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Tema: Identificarea macroscopică a speciilor lemnoase
#MODEL DE ITEMI DE EVALUARE
SUBIECT I
I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 4), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
1. „Duramenul fals” este o caracteristică 3. Canalele rezinifere sunt prezente la:
specifică lemnului de:
a. brad;
a. fag;
b. larice;
b. nuc;
c. molid;
c. salcie;
d. pin.
d. stejar.
2. Lemnul matur a cărui culoare este mai 4. Inelele anuale din imaginea alăturatã sunt
închisă decât a alburnului se numeşte:
prezentate în:
a. duramen;
a. secţiune orizontală;
b. lemn timpuriu;
b. secţiune radială;
c. lemn târziu;
c. secţiune tangenţială;
d. măduvă.
d. secţiune transversală.

I.2. Reprezentaţi pe imaginile de mai jos aspectul inelelor anuale pe principalele secţiuni ale
lemnului. Notaţi în căsuţele libere secţiunea reprezentată.

I. 3. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul
este fals. Reformulaţi enunţul fals astfel încât acesta să devină adevărat.
a. Speciile fără duramen se mai numesc şi specii bicolore.
b. Razele medulare sunt prezente la toate speciile lemnoase.
c. Desenul ondulat se întâlneşte la stejar şi ulm.
d. Una din speciile cu luciu pronunţat este paltinul.
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SUBIECT II
II.1. Identificaţi elementele indicate pe desenul de mai jos, prin litere şi cifre:
A–
B–
C–
1a–
1b2–
3–
4–
5–
6–
7–
8-

II.2. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
1. Numărul de …(1)… anuale măsurat la nivelul suprafeţei solului indică vârsta arborelui.
2. Atât alburnul, cât şi lemnul matur sunt alcătuite din …(2)… lemnoase formate succesiv de
la an la an, datorită activităţii cambiului în decursul perioadelor de vegetaţie.
3. Porii sunt prezenţi numai la speciile de …(3)… (care conţin vase).
4. Culoarea lemnului variază de la o …(4)… lemnoasă la alta, de la alb până la negru.
5. Pe secţiunea radială desenul este accentuat de aspectul …(5)… medulare, mai ales când
acestea sunt numeroase.
SUBIECT III
Pentru cele trei epruvete din lemn numerotate (1, 2,3), prezentate, se cere:
a. Identificaţi după miros care din cele trei epruvete este lemn de răşinoase.
b. Precizaţi specia lemnoasă a fiecărei epruvete, prin analiza desenului şi luciului.
c. Specificaţi care specie (dintre cele trei prezentate) prezintă duramen.
Răspunsurile la cerinţe vor fi trecute în tabelul de mai jos.
Epruveta
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Răşinoase

Specia lemnoasă

Specie lemnoasă cu duramen

x Bibliografie
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3. Pentilescu, M., Georgescu, E., Fabricarea produselor din lemn, Manual pentru anul I Şcoală
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MODUL II. REPREZENTAREA ÎN DESEN A PRODUSELOR SIMPLE DIN LEMN
x

Notă introductivă

Modulul „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn”, componentă a ofertei
educaţionale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională
Fabricarea produselor din lemn, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră tehnologică şi are alocat un număr de
144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 72 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn” este centrat pe rezultate ale
învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii
în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4,
din domeniul de pregătire profesională Fabricarea produselor din lemn sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2 REPREZENTAREA ÎN
DESEN A PRODUSELOR
SIMPLE DIN LEMN
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
Instrumente pentru măsurat şi trasat
• Materiale (hârtie, creioane, tuş)
• Instrumente: rigla, compas, echer, raportor, florar , planşetă
2.1.2.
2.2.2.
2.3.4.
Norme generale de reprezentare în desenul tehnic
• Formate utilizate în desenul tehnic
2.2.3.
• Linii folosite în desenul tehnic
2.2.10.
• Scări de reprezentare: de mărire, de micşorare, de mărime
naturală
• Indicatorul şi tabelul de componenţă
2.1.3.
2.2.4.
2.3.2.
Semne şi reprezentări convenţionale în industria lemnului
• Semne convenţionale pentru materii prime utilizate la
fabricarea produselor finite din lemn
• Semne convenţionale pentru accesorii metalice
• Semne convenţionale pentru reprezentarea tapiţeriei
2.1.4.
2.2.5.
2.3.3
Mijloace şi reguli generale de reprezentare a produselor
2.1.2.
2.2.10.
2.3.4.
din lemn
• Reprezentarea vederilor: stabilirea numărului de vederi,
amplasarea vederilor în desen
• Reprezentarea secţiunilor: stabilirea numărului de secţiuni,
reprezentarea planului de secţiune, amplasarea secţiunilor în
desen
2.1.5.
2.2.6
2.3.4.
Întocmirea schiţei şi a desenului la scară
• Executarea schiţei:
2.1.4.
2.2.10.
- etapele întocmirii schiţei: identificarea piesei;
2.1.2.
analiza tehnologică; studiul formei; stabilirea numărului
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2.1.6.
2.1.4.
2.1.2.

2.2. 8.

2.3.4.

2.1.7.
2.1.4.
2.1.2.

2.2.9.

2.3.3.
2.3.4.

minim de proiecţii
• Executarea desenului la scară
- etapele executării desenului la scară: alegerea scării;
determinarea formatului hârtiei de desen; desenarea
proiecţiilor;
• Cotarea în desenul tehnic
Reprezentarea asamblărilor, a complexelor şi a
subansamblurilor specifice produselor finite din lemn
• Asamblări pentru repere din lemn
- îmbinări: cu cep drept întreg, cu cep aplicat, cu cep
deschis, ascuns, străpuns, la 90°, la 45°;
- înnădiri: dreaptă, cu lambă şi uluc, în falţ, cu dinţi, în dinţi
coadă de rândunică;
- încheieturi: cu dinţi drepţi, cu dinţi coadă de rândunică,
cu falţ şi uluc, cu falţ dublu, cu cepuri cilindrice aplicate;
• Reprezentarea în desen a complexelor: rame, cadre;
• Reprezentarea în desen a subansamblurilor: sertarul.
• Realizarea schiţei şi a desenului la scară pentru produse
simple din lemn: rame, taburet, măsuţe etc.

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Instrumente: planşetă, liniar, compas, raportor, echer, metru, creion, radieră
- Mostre de materii prime: lemnul masiv, PAL, PFL, placaj, panel, lemn lamelat, plăci
celulare, rame, poliuretan, materiale de umplutură, arcuri
- Produse simple din lemn
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn” trebuie să fie
abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al
elevilor.
Prin parcurgerea conţinuturilor prevăzute în curriculum se asigură obţinerea rezultatelor învăţării
prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională, respectiv dobândirea de către elevi a
cunoştinţelor/ abilităţilor/ atitudinilor necesare utilizării eficiente a materiilor prime şi materialelor
tehnologice din industria lemnului.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn” are o structură flexibilă, deci
poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
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Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, iar pentru parcurgerea acestora, profesorul trebuie să
studieze Standardul de Pregătire Profesională.
Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, numărul de ore alocat fiecărei teme
rămânând la latitudinea sa, în funcţie de nivelul de cunoştinţele anterioare ale elevilor, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică, punând accentul pe metode cu
caracter preponderent aplicativ èi creativ.
Plecând de la principiul includerii, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor învăìării propuse în Standardul de
Pregătire Profesională.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, metoda Phillips 6 – 6,
metoda expertului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol,
explozia stelară, metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, tehnica 6/3/5, pălăriile gânditoare,
cafeneaua, metoda cubului, turul galeriei, starburst etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta
procesul didactic la particularităţile resurselor existente.
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Pentru predarea noţiunilor corespunzător unităţii de rezultate ale învăţării 2 se poate aplica metoda
de predare – învăìare „exerciţiul”, pentru tema „Asamblări pentru repere din lemn. Îmbinări”
care vizează următoarele rezultate ale învăţării:
URÎ 2 Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn
2.1.6. Reprezentarea asamblărilor, a complexelor şi a subansamblurilor specifice produselor finite din
lemn
Tema: Asamblări pentru repere din lemn. Îmbinări
Metoda exerciţiului constă în efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni şi operaţii în scopul
formării de priceperi şi deprinderi practice şi intelectuale, dezvoltării unor capacităţi şi aptitudini,
consolidării cunoştinţelor dobândite, stimulării potenţialului creativ al elevilor.
Metoda cuprinde activităţi cu un caracter practic şi aplicativ, realizate de către elevi în scopul
adâncirii înţelegerii şi consolidării cunoştinţelor dobândite, verificării şi corectării lor.
Modul de desfăşurare al lecţiei
• Captarea atenţiei elevilor
În prima parte a lecţiei, cadrul didactic prezintă elevilor tema lecţiei, obiectivele urmărite,
scopul lecţiei, modul de desfăşurare.
Este utilizat material didactic adecvat format din:
– mostre de diferite tipuri de îmbinări pentru repere din lemn: îmbinări cu cep şi scobitură,
cu cep drept întreg, cu cepuri cilindrice aplicate, la 90° şi la 45°;
- machete de repere complexe cu diferite tipuri de îmbinări;
- fişe conspect;
- fişe de lucru;
- calculator, video proiector.
• Prezentarea cunoştinţelor
Profesorul prezintă elevilor noile cunoştinţe:
- clasificarea asamblărilor reperelor din lemn prin îmbinări;
- explică şi demonstrează modul de reprezentare în desen, în succesiunea logică a
operaţiilor, al unei îmbinări reprezentative cu cep drept întreg şi scobitură, folosind materialul
didactic pregătit.
Profesorul comunică elevilor faptul că vor efectua exerciţii practice, constând în
reprezentarea în desen a unei îmbinări a două repere din lemn folosite la fabricarea produselor din
lemn, după modelul prezentat.
• Desfăşurarea activităţilor de învăţare
Sarcinile de instruire sunt individuale. Fiecare elev primeşte o fişă de lucru cu reprezentarea
în desenul de perspectivă a unui tip de îmbinare (sau o machetă a unei îmbinări a două repere din
lemn), urmând ca el să reprezinte vederile celor două repere care se asamblează, în desen la scară
(scara 1:1).
În timpul efectuării sarcinii de lucru profesorul dă indicaţii elevilor privind modul de
rezolvare a sarcinii delucru.
• Oferirea de feed-back elevilor
După rezolvarea sarcinii de lucru profesorul va evalua lucrările şi va oferi feed-back
elevilor.
Se poate aplica şi autoevaluarea sau evaluarea reciprocă în perechi a elevilor.
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x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea continuă/ formativă este implicită demersului didactic, permiţând atât profesorului, cât şi
elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a rezultatelor învăţării, să identifice lacunele şi cauzele
lor, să facă remedierile care se impun în vederea reglării procesului de predare/ învăţare.
Evaluarea finală/ sumativă, având caracter aplicativ şi integrat, se realizează la sfârşitul procesului
de învăţare şi informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării este necesar să se aibă în vedere mai ales
evaluarea formativă continuă, evaluarea nu numai a produselor activităţii elevilor, ci şi a proceselor
de învăţare, a abilităţilor şi atitudinilor dezvoltate.
În mod obligatoriu se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare cu rezultatele învăţării şi
standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării, din Standardul de Pregătire
Profesională.
Vor fi evaluate doar rezultatele învăţării evidenţiate în modul şi nu altele.
Pentru evaluarea rezultatelor învăţării prevăzute de programa şcolară se recomandă utilizarea
următoarelor instrumente: observarea sistematică, fişe de observare, tema de lucru (în clasă, acasă)
concepută în vederea evaluării, proba practică, proiectul, portofoliul, fişe de autoevaluare, teste de
evaluare etc.
Se prezintă în continuare un exemplu de instrument de evaluare, fişă de lucru, care vizează
următoarele rezultate ale învăţării:
URÎ 2. Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn
2.1.6. Reprezentarea asamblărilor, a complexelor şi a subansamblurilor specifice produselor finite
din lemn
#FIŞA DE LUCRU
Se dau 5 tipuri de îmbinări a două repere de lemn. Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru.
a. Analizaţi cele 5 tipuri de îmbinări primite. Identificaţi fiecare îmbinare şi completaţi
tabelul de mai jos cu denumirea acesteia.
b. Reprezentaţi într-un număr minim de proiecţii, una dintre îmbinări la alegere, dintre cele
prezentate.

Nr.
crt.

Reprezentarea îmbinării

Denumirea
îmbinării

1.

2.
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3.

4.

5.

Timp de lucru: 20 minute
#FIŞA DE EVALUARE
Se punctează:
- identificarea corectă a fiecărei îmbinări
- completarea tabelului cu denumirea corectă a îmbinării
- reprezentarea corectă, la alegere, a unei îmbinări.

Nr.
crt.

Reprezentarea îmbinării

Denumirea
îmbinării

1.

2.
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3.

4.

5.

x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniul de pregătire
profesională Tehnici poligrafice:
1. Tehnician poligraf
2. Tehnician producţie poligrafică
3. Tehnician operator procesare text/imagine1
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menţionate.
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 4
Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Utilizarea standardelor în
procesele tehnologice poligrafice
URÎ 2. Pregătirea materialelor pentru
efectuarea proceselor tehnologice
poligrafice

Denumire modul

MODUL I. Standarde poligrafice

MODUL II. Pregătirea materialelor poligrafice

1

Calificarea Tehnician operator procesare text/imagine aparține domeniului de pregătire
profesională Producție media. Conform propunerilor operatorilor economici – membri ai Asociației
Tipografilor din Transilvania, pregătirea generală specifică acestei calificări este cea
corespunzătoare domeniului de pregătire profesională Tehnici poligrafice.
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: TEHNICI POLIGRAFICE
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I. Standarde poligrafice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36
-

Modul II. Pregătirea materialelor poligrafice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

216
36
36

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:

90

Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/la operatorul
economic/instituţia publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. STANDARDE POLIGRAFICE
x Notă introductivă
Modulul „Standarde poligrafice”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Tehnici poligrafice, face parte din cultura de
specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ liceal, filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Standarde poligrafice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Tehnici poligrafice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. UTILIZAREA
STANDARDELOR ÎN
PROCESELE TEHNOLOGICE
POLIGRAFICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
1.1.1.
1.2.1.
1.1.2.
1.2.2.
1.1.3.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.1.4.

1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

Atitudini
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Conţinuturile învăţării

Formate standardizate ale suporturilor de imprimare
poligrafice
Sisteme de unităţi de măsură tipografice
Formatele lucrărilor poligrafice:
- Formate brute;
- Formate finite;
- Dimensiunile oglinzilor paginilor şi a ramelor albe
pentru cărţi şi broşuri;
- Dimensiunile oglinzilor paginilor şi a ramelor albe
pentru buletine şi reviste;
- Dimensiunile oglinzilor paginilor şi a ramelor albe
pentru formatele necuprinse în seriile limită.
Caractere de litere:
- Grupe;
- Familii;
- Corpuri;
- Alură generală;
- Grosime;
- Lăţime;
- Rărire – condensare;
- Ridicare – coborâre.
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Culegerea:
- Culegerea textului;
- Culegerea tabelelor;
- Culegerea formulelor;
- Culegerea semnelor de punctuaţie;
- Culegerea semnelor speciale.
Corectura:
- Etapele corecturii;
- Tipuri de corectură;
- Erata.
Rubricarea:
- Gradarea;
- Alegerea caracterelor;
- Culegerea;
- Paginarea.
Ilustraţiile:
- Tipuri de ilustraţie;
- Tehnici de realizare a formei de imprimare;
- Forme de stocare;
- Scalarea;
- Rezoluţia;
- Culoarea.
Paginarea:
- Paginarea colii de titlu;
- Paginarea colilor de text;
- Indexurile;
- Anexele;
- Legătoria.
Tehnoredactarea:
- Prelucrarea manuscrisului;
- Tehnoredactarea şpalturilor;
- Controlul paginării;
- Controlul semnalului şi al tirajului.
Caiete de sarcini
x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete,
materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
- trusă de desen;
- calculator și echipamente periferice, software de sistem și specific;
- cărți tehnice;
- standarde;
- fișe documentare;
- fișe de lucru;
- coli de hârtie de diferite dimensiuni;
- cartoane;
- trusă de desen;
- calculator și echipamente periferice, software de sistem și specific.
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului ,,Standarde poligrafice” trebuie să fie abordate într-o
manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de
nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,
practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Ca exemplu de metodă didactică propunem Rezolvarea de probleme. Problema prezintă o
dificultate în obţinerea unui anumit rezultat care trebuie depăşită. Depăşirea obstacolului, a situaţiei
problematice, este descrisă de soluţie sau rezolvare obţinută prin examinarea atentă a situaţiei şi
utilizarea unor cunoştinţe în baza unor raţionamente.
Rezolvarea de probleme pune elevul în postura de a găsi soluţie unei situaţii problematice, de
regulă nefamiliară lui, pentru care nu există o rezolvare predeterminată.
Diversitatea problemelor este mare ca şi modul lor de prezentare. Ele se pot prezenta uneori sub
forma unor cerinţe scurte, alteori prin prezentarea detaliată a unui context pentru care se cere o
soluţie teoretică, în raport cu unele aspecte, sau sunt generate de împrejurările în care trebuie
îndeplinite cerinţele unor activităţi practice de laborator sau de producţie. Problemele pot avea o
soluţie unică sau mai multe soluţii care pot fi găsite, uneori, pe căi corecte dar diferite.
În procesul de rezolvare a problemelor elevii parcurg, de regulă, etapele următoare:
x identificarea problemei;
x analiza şi selectarea datelor relevante;
x formularea unor ipoteze care urmează să fie evaluate şi, eventual, validate;
x identificarea procedurii de rezolvare;
x crearea unor modele;
x propunerea unei soluţii;
x evaluarea soluţiei obţinute;
x formularea concluziei (eventual consideraţii asupra acurateţii soluţiei).
Fiecare problemă solicită utilizarea unor cunoştinţe specifice şi fiecare etapă de rezolvare este
în relaţie cu realizarea unor operaţii mentale, de complexităţi diferite, de la operaţii simple până la
cele mai complexe.
Cei care propun probleme trebuie să dea dovadă de originalitate în prezentarea situaţiilor
problematice propuse şi a restricţiilor impuse soluţiilor. Este necesar ca acestea să se raporteze
adecvat scopului evaluării precum şi grupului ţintă. Gradul ridicat de dificultate al unei probleme nu
asigură neapărat atingerea scopului pentru care a fost creată. Nivelul prea scăzut sau prea ridicat de
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dificultate al problemelor trebuie evitat, dacă este posibilă furnizarea dovezilor avute în vedere
pentru un nivel mediu de dificultate.

Rezultatele învăţării vizate:
1.1.3. Formatele lucrărilor poligrafice
1.2.3. Calcularea formatelor brute ale lucrărilor poligrafice
1.2.4. Calcularea formatelor finite ale lucrărilor poligrafice
1.2.5. Determinarea dimensiunilor oglinzilor paginilor şi a ramelor albe pentru cărţi şi
broşuri
1.3.1. Respectarea standardelor poligrafice referitoare la formate
1.3.2. Asumarea iniţiativei în rezolvarea problemelor
1.3.3. Manifestarea gândirii critice în rezolvarea problemelor de paginare tipografică

Exemplu de activitate de învăţare:
Determinaţi dimensiunile oglinzilor paginilor şi ale ramelor albe pentru ediţia de carte, ştiind că
formatul colii de hârtie este de 70 X 100/16 în următoarele situaţii:
a. format estetic;
b. format intermediar;
c. format economic.
În acest exemplu se îmbină activitatea individuală cu cea de grup astfel: se cere elevilor să
determine formatul brut şi finit al cărţii după care se împarte clasa în trei grupe, fiecare dintre
acestea determinând un anumit tip de format al oglinzii paginii respectiv ramelor albe (estetic,
intermediar, economic).
Deoarece problema poate fi rezolvată atât numeric cât şi grafic fiecare grupă va prezenta
celorlalte metoda folosită.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de
evaluare – probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
 Realizarea evaluării pe baza standardului de evaluare asociat unităţii de rezultate ale
învăţării din Standardul de pregătire profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.



b. finală
Realizată pe baza standardului de evaluare din Standardul de pregătire profesională ţinând
cont de criteriile, indicatorii de realizare şi ponderea acestora.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
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x
x

x

Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate, itemi de tip
rezolvare de probleme, itemi de tip eseu, etc.
Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ, iar la final de tip sumativ,
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Un rezultat al învăţării se va
evalua o singură dată.
Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul
de pregătire profesională.
Exemplu de item de tip Rezolvare de probleme:
Determinaţi dimensiunile oglinzilor paginilor şi ale ramelor albe pentru ediţia de carte, ştiind
că formatul colii de hârtie este de 84 X 108/32.

x Bibliografie
1. Colecţia REVISTA TIPOGRAFILOR, editura CIVIO – Reviste specializate, Bucureşti,
2000 – 2004
2. Colecţia de reviste ,,Tehnica în tipografie” – SERTI, Bucureşti
3. Inna Ciurea, Dinu Constantinescu, Tehnica tiparului plan, Editura Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1965
4. Constantin Ciurea, Maşini de imprimat în industria poligrafică, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1965
5. Dăescu, Constantin, Tehnoredactarea. Principii, norme, reguli, indicaìii, Artpress, 2004
6. Helmut Kipphan, ,,Handbook of Print Media” - Editura Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
ediţia 2001
7. Ion Stancu, Gestiunea financiară - Editura economică 1994
8. Lupea Severina, Olimpia Stan, Tehnici poligrafice, manual pentru clasa IX-a SAM – Editura
Oscar Print - 2006
9. Martin Eisenhut, Heinz Fuchs, Dietmar Leischner, Hans – Helmut Rehhe, Berufsfeld
Drucktechnik Grundstufefachteorie fur alle Berufe der Druckindustrie mit Fachrechenteil,
Verlag Dr. max Gehlan-Bad Hamburg vor der Hohe, 1995
10. Roger Dedame, Les matières d’oeuvre et les méthodes de travail dans l’impression offset,
Editions François Robert, Paris 1990
11. Roger Dedame, La photo reproduction et l’impression offset sur rotatives, Editions François
Robert, Paris 1987
12. Roger Dedame, Les machines offset et leurs équipements, Editions François Robert, Paris
1988
13. Sorin Albaiu, N. Stănică, Utilaje şi tehnologie poligrafică - manual pentru licee industriale
cu profil de poligrafie clasa XI-a – Editura didactică şi pedagogică, 1977
14. Theodor Bădescu, Materiale poligrafice - Editura didactică şi pedagogică, 1966
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MODUL II. PREGĂTIREA MATERIALELOR POLIGRAFICE
x Notă introductivă
Modulul „Pregătirea materialelor poligrafice”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Tehnici poligrafice, face parte
din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ
liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 216 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

36 ore/an – laborator tehnologic

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Pregătirea materialelor poligrafice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Tehnici poligrafice sau în continuarea pregătirii într-o calificare
de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. PREGĂTIREA
MATERIALELOR PENTRU
EFECTUAREA PROCESELOR
TEHNOLOGICE POLIGRAFICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.1.2.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.1.3.

3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.

Atitudini
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

Conţinuturile învăţării

Procedee de tipar
Parametri tehnici ai lucrărilor poligrafice:
- Formatul lucrării;
- Sortimente de suporturi de imprimare;
- Numărul de culori;
- Tirajul;
- Forme de imprimare.
Elementele de referinţă ale lucrărilor tipografice:
- Originale pentru reproducere;
- Tipare de probă;
- Mostre de culoare specială.

Hârtia şi cartonul:
- Istoricul fabricării hârtiei şi cartonului;
- Compoziţia hârtiei;
- Fabricarea hârtiei;
- Prepararea cartonului, mucavalei şi a cartonului
multistrat;
- Finisarea hârtiei şi cartoanelor;
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3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

x

3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

- Reciclarea hârtiei;
- Aclimatizarea hârtiei;
- Scheme de fabricaţie a hârtiei acoperite;
- Caracteristicile hârtiei;
- Clasificarea hârtiilor.
Materiale plastice:
- Etichete;
- Ambalaje flexibile imprimate.
Folii metalice
Materiale textile
Materiale din piele
Tăierea şi ştanţarea
Cerneluri:
- Fabricarea cernelurilor;
- Clasificarea cernelurilor;
- Defecţiuni datorate cernelurilor.
Accesorii pentru modificarea consistenţei şi vitezei de
uscare a cernelurilor
Soluţii de umezire utilizate în procesele tehnologice
poligrafice
Constituenţi şi adjuvanţi pentru prepararea soluţiilor
de umezire
Lacurile
Cauciucurile offset
Forme de tipar
Adezivi
Holograme

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete,
materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
-

maşina de tăiat şi rotunjit hârtie;
maşina de imprimat pentru satinarea şi firnisarea hârtiei;
maşină de ştanţat plăci offset.;
suporturi de imprimare;
firnis;
cerneală;
accesorii pentru modificarea consistenţei şi vitezei de uscare a cernelurilor;
constituenţi şi adjuvanţi pentru prepararea soluţiilor de umezire;
plăci offset;
maşină de ştanţat plăci offset;
aşternuturi offset;
trusa tipăritorului.
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului ,,Pregătirea materialelor poligrafice” trebuie să fie
abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care
se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,
practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Recomandăm ca exemplu de activitate de învăţare tehnica Delphy sau ancheta iterativă, care
se înscrie în seria metodelor de stimulare a creativităţii şi presupune următoarele:
– formularea problemei;
– prima persoană dă un răspuns;
– răspunsul ajunge la persoana a doua, care critică prima persoană şi este obligată să caute
altă soluţie;
– cu cele două soluţii se ajunge la persoana a treia care va căuta o altă rezolvare;
– se crează astfel o emulaţie în lanţ.
Rezultatele învăţării vizate:
3.1.3. Suporturi de imprimare
3.2.8. Controlul suporturilor de imprimare din punct de vedere cantitativ şi calitativ
Exemplu de activitate de învăţare:
Se cere elevilor să indice care sunt parametrii cantitativi şi calitativi ai hârtiei pentru
imprimarea tirajului unei lucrări poligrafice prin procedeul offset.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
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Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de
evaluare – probe orale, scrise, practice.
Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
Realizarea evaluării pe baza standardului de evaluare asociat unităţii de rezultate ale
învăţării din Standardul de pregătire profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b. finală
Realizată pe baza standardului de evaluare din Standardul de pregătire profesională ţinând
cont de criteriile, indicatorii de realizare şi ponderea acestora.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate, itemi de tip
rezolvare de probleme, itemi de tip eseu, etc.
x Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ iar la final de tip sumativ,
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Un rezultat al învăţării se va
evalua o singură dată.
Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul
de pregătire profesională.
Propunem ca exemplu de instrument de evaluare itemi de tip întrebări structurate:
Recepţia hârtiei în vederea imprimării offset necesită verificarea unora din parametrii de
calitate.
a. Indicaţi trei parametri de calitate verificaţi înaintea pregătirii hârtiei pentru imprimare.
b. Indicaţi metodele de verificare a parametrilor aleşi.
c. Ce reprezintă un eşantion de probă?

x Bibliografie
1. Colecţia REVISTA TIPOGRAFILOR, editura CIVIO – Reviste specializate, Bucureşti,
2000 – 2004
2. Colecţia de reviste ,,Tehnica în tipografie” – SERTI, Bucureşti
3. Inna Ciurea, Dinu Constantinescu, Tehnica tiparului plan, Editura Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1965
4. Constantin Ciurea, Maşini de imprimat în industria poligrafică, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1965
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5. Dăescu, Constantin, Tehnoredactarea. Principii, norme, reguli, indicaìii, Artpress, 2004
6. Helmut Kipphan, ,,Handbook of Print Media” - Editura Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
ediţia 2001
7. Ion Stancu, Gestiunea financiară - Editura economică 1994
8. Lupea Severina, Olimpia Stan, Tehnici poligrafice, manual pentru clasa IX-a SAM – Editura
Oscar Print - 2006
9. Martin Eisenhut, Heinz Fuchs, Dietmar Leischner, Hans – Helmut Rehhe, Berufsfeld
Drucktechnik Grundstufefachteorie fur alle Berufe der Druckindustrie mit Fachrechenteil,
Verlag Dr. max Gehlan-Bad Hamburg vor der Hohe, 1995
10. Roger Dedame, Les matières d’oeuvre et les méthodes de travail dans l’impression offset,
Editions François Robert, Paris 1990
11. Roger Dedame, La photo reproduction et l’impression offset sur rotatives, Editions François
Robert, Paris 1987
12. Roger Dedame, Les machines offset et leurs équipements, Editions François Robert, Paris
1988
13. Sorin Albaiu, N. Stănică, Utilaje şi tehnologie poligrafică - manual pentru licee industriale
cu profil de poligrafie clasa XI-a – Editura didactică şi pedagogică, 1977
14. Theodor Bădescu, Materiale poligrafice - Editura didactică şi pedagogică, 1966
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMNECS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru
clasa a IX-a

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL TEHNOLOGIC
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GRUPUL DE LUCRU:

DAN ADRIANA

profesor ing., gradul I, Colegiul Tehnic „Media”, Bucureşti

OLTEANU MATEI

profesor ing., gradul I, Colegiul Tehnic „Media”, Bucureşti

ENĂCHESCU MIRCEA

profesor, gradul II, Colegiul Tehnic „Media”, Bucureşti

PÎRVULESCU CRENGUŢA profesor dr.ing., Colegiul Tehnic „Media”, Bucureşti

COORDONARE CNDPIT:
ANGELA POPESCU – Inspector de specialitate / Expert curriculum
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniul de pregătire profesională
Producţie media:





Tehnician multimedia
Tehnician audio – video
Tehnician producție film și televiziune
Tehnician operator procesare text/imagine1

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.

Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
tehnice generale (URI)

Denumire modul

URÎ 1 Determinarea condiţiilor tehnice
necesare captării imaginii

MODUL I. Tehnologia filmului

URÎ 2 Măsurarea parametrilor de funcționare
specifici

MODUL II. Tehnici de măsurare

1

Calificarea Tehnician operator procesare text/imagine aparține domeniului de pregătire
profesională Producție media. Conform propunerilor operatorilor economici – membri ai Asociației
Tipografilor din Transilvania, pregătirea generală specifică acestei calificări este cea
corespunzătoare domeniului de pregătire profesională Tehnici poligrafice.
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal tehnologic
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: PRODUCȚIE MEDIA2
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I.

Tehnologia filmului
Total ore /an:
din care:

Modul II.

180 ore
Laborator tehnologic
Instruire practică

72 ore

Tehnici de măsurare
Total ore /an:
din care:

144 ore
Laborator tehnologic
Instruire practică

36 ore
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:

90 ore

Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/la operatorul
economic/instituția publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

2

Unitățile de învățământ care au plan de școlarizare pentru calificarea de nivel 4 ,,Tehnician
operator procesare text/imagine” aplică la clasa a IX-a planul de învățământ corespunzător
domeniului de pregătire profesională Tehnici poligrafice.
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MODUL I. TEHNOLOGIA FILMULUI
x Notă introductivă
Modulul, „Tehnologia filmului”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Producție media, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal tehnologic.
Modulul are alocat un numărul de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

72 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologia filmului” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Producție media sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. DETERMINAREA
CONDIŢIILOR TEHNICE
NECESARE CAPTĂRII
IMAGINII
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.1.3.
1.1.4.

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

Conţinuturile învăţării

Sisteme de cinema: normal, caşetat, cinemascop,
panoramic.
Sisteme de redare a sunetului: monoaural, stereo,
analogic, digital.
Tipuri de filmare: cu priză directă, postsincron, cu
frecvenţă normală, cu frecvenţă redusă, cu frecvenţă
accelerată, tipuri speciale.
Genuri de film: ficţiune, documentar, ştiinţific, animaţie,
publicitar.
Perioadele şi etapele de realizare a filmelor: de
pregătire, de producţie, de filmare.
Activităţi cu caracter tehnic: filmare, înregistrare-redare
sunet, mixare, montare, transpunere, prelucrare
Schema tehnologică: reprezentarea grafică a
operaţiunilor pe fluxul tehnologic
Procesul înregistrării şi redării
imaginilor obiectelor în mişcare
Înregistrare imaginilor cine – Tv
Mecanismul perceperii mişcării
cinematografice: bazele
psihofiziologice ale percepţiei mişcării
cinematografice
Imaginea cinematografică: rezultat al
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1.1.5.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.

procesului fotografic clasic (etapele
obţinerii imaginii fotografice)
Principiile înregistrării-redării imaginii: analiza şi
sinteza mişcării.
Genurile foto: de reportaj,
macrofotografia, peisajul, portretul,
fotografia de interior.
Parametri de fotografiere: timp de
expunere, diafragmă, încadrare,
iluminare.
Purtători de imagine - produse media
Tipuri; structură; caracteristici
Tipuri de purtători de imagine:
produse Media (CD, bandă magnetică,
DVD, peliculă cinematografică, hard).
Pelicula cinematografică: structură,
clasificare, proprietăţi fizico –
mecanice, proprietăţi fotografice.
Calitatea imaginii: proprietăţi, culoare, rezoluţie,
contrast.

x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):

-

aparate de filmat;
echipamente auxiliare;
echipamente de iluminare;
peliculă cinematografică;
platouri de filmare, diferite locaţii de filmare.
echipamente cine Tv;
monitor TV;
fişe de lucru;
fişe de documentare.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnologia filmului” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tehnologia filmului” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
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Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este Peer learning –
metoda grupurilor de experţi care este o metodă de stimulare a creativităţii colective ce presupune
următoarele:
- pregătirea grupului;
- expunerea problemei;
- explicarea ideilor în mod liber;
- trierea ideilor şi evaluarea lor;
- selectarea ideilor;
- durată 30 min.

Rezultatele învăţării vizate:
1.2.1. Identificarea sistemelor cinematografice în funcţie de caracteristicile tehnice definitorii;
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1.2.3. Clasificarea sistemelor de cinema;
1.3.1. Manifestarea gândirii critice în analizarea comparativă a diferitelor formate şi sisteme
cinematografice;
Exemplu de activitate de învăţare:
Identificaţi sistemele cinematografice în funcţie de caracteristicile tehnice.
Sugestii
Elevii se împart în 3 grupe.
Sarcina de lucru:
Se prezintă elevilor 3 subteme (Grupa 1 – definiţiile sistemelor cinematografice; Grupa 2 – Tipuri
de sisteme cinematografice; Grupa 3 – avantaje şi dezavantaje ale sistemelor cinematografice).
Fiecare grupă trebuie să studieze subtema. Pentru acest lucru elevii au la dispoziţie 10 minute.
După ce au devenit „experţi” în subtema studiată, se reorganizează grupele astfel încât în grupele
nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute fiecare elev
va prezenta celorlalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior, astfel
încât să-şi însuşească toate cunoştinţele noi şi să atingă competenţele necesare.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în standardul
de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de
realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
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x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Pentru aceasta se propune ca exemplu de instrument de evaluare alcătuirea unui referat cu titlul
Sistemul cinemascop, după următoarea structură de idei :
- definiţia sistemului cinemascop;
- raportul laturilor;
- tipul de peliculă folosit la filmare;
- metode de înregistrare a sunetului.

x Bibliografie
1. Tehnica filmării şi aparatura - P. Alexandrescu, Al. Petculescu, I. Popescu, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977
2. Arta imaginii color video-TV, C-tin. Manoilă, Ed. Militară, 1997
3. Tehnica iluminatului artistic, V. Petrovici, Ed. Tehnică, 1976
4. Sisteme de înregistrare audio-video, Marius oteşteanu, Florin Alexa , Ed. De Vest,
Timişoara, 1997
5. Tehnica filmului de la A la Z, Al. Marin, D. Morozan, Ed. Tehnică 1989
6. Percepţia imaginii cinematografice şi de televiziune, Ovidiu Răduleţ, Ed. Pritech, 2002
7. Tehnologia filmului, Al. Marin, D. Morozan, V. Stătescu, EDP, 1974
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MODUL II.TEHNICI DE MĂSURARE
x Notă introductivă
Modulul, „Tehnici de măsurare”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Producție media, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal tehnologic.
Modulul are alocat un numărul de 144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Tehnici de măsurare” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Producție media sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1 DETERMINAREA
CONDIŢIILOR TEHNICE
NECESARE CAPTĂRII
IMAGINII
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
3.1.2.
3.2.2.
3.3.2.
3.2.3.
3.2.3.
3.3.3.
3.1.4.
3.2.4.
3.3.4.
3.1.5.
3.2.5.
3.3.5.
3.2.6.
3.3.6.
3.1.6.
3.2.7.
3.3.7.
3.1.7.
3.2.8.
3.3.8.
3.2.8.
3.2.9.
3.3.9.
3.1.9.
3.2.10.
3.3.10.
3.1.10.
3.2.11.
3.3.11.
3.2.12.
3.3.12.
3.2.13

3.1.11.
3.1.12.
3.2.13.
3.1.14.
3.1.15.

3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.

3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.
3.3.16.

Conţinuturile învăţării

Procesul de măsurare şi componentele sale:
Mărimi fizice şi unităţi de măsură
Mijloace de măsurare
Metode de măsurare
Erori de măsurare
Caracteristici metrologice ale mijloacelor de măsurare
Măsurarea mărimilor electrice
Mărimi electrice:
intensitatea curentului electric, tensiunea electrică,
rezistenţa electrică, puterea electric
Legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii şi
electromagnetismului
Circuite de current continuu şi alternativ, gruparea
componentelor pasive de circuit, filtre RC.
Mijloace de măsurare pentru mărimile electrice
Extinderea domeniului de măsurare (èuntul, rezistenìa
adiìională).
Controlul calității semnalului video
Osciloscopului
Monitorul de formă de undă (Waveform monitor)
Vectroscopul
Aparate pentru măsurarea luminii (exponometrul, TCmetrul, colorimetrul, luxmetrul, flashmetrul)
Controlul calității semnalului audio
VU-metrul
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x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):

-

aparate de filmat;
echipamente auxiliare;
echipamente de iluminare;
peliculă cinematografică;
platouri de filmare, diferite locaţii de filmare;
echipamente cine Tv;
monitor TV;
fişe de lucru;
fişe de documentare.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnici de măsurare” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tehnici de măsurare” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
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Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este diagrama
paianjen.
Sugestii :
Timp de lucru : 20 minute
Activitate
individuală sau pe grupe de 2-3 elevi .
Conţinut : reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, calibrarea pe verticală, sincronizarea.
Obiectiv : în urma acestei activităţi veţi cunoaşte reglajele osciloscopului, modul cum se face
calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea.
Sarcina de lucru :
Folosind fişa de documentare şi alte surse(cărţi tehnice, caiet de notiţe, Internet etc) obţineţi
informaţii despre reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea după
modelul următor :
Calibrarea pe
orizontală

Reglajele
osciloscopului
Osciloscopul
Sincronizarea
osciloscopului

Calibrarea pe
verticală

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
c. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
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d.

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în standardul
de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de
realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Pentru aceasta se propune un model de test de evaluare:

Subiectul I

30 puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi pe foaia de test, litera corespunzătoare
răspunsului corect :
10 puncte
1. Elementul constructiv principal al unui osciloscop este :
a – atenuatorul
b – amplificatorul
c – generatorul bază de timp
d – tubul catodic
2. Pentru obţinerea unei imagini stabile pe ecranul unui osciloscop este necesar ca între frecvenţele
celor două semnale aplicate plăcilor de deflexie X şi Y să existe relaţia :
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1
fB
; c) fA = fB ; d) f A
.
n
fB
3. Oscilosopul poate fi utilizat la :
a – măsurarea factorului de calitate
b – compararea diferitelor semnale electrice
c – măsurarea puterii
d – măsurarea reactanţelor
4. Spre deosebire de funcţionarea periodică, funcţionarea cu baza de timp declanşată a
osciloscopului este comandată de semnalul :
a – generatorul bazei de timp
b – circuitul pentru controlul intensităţii spotului
c – de vizualizat
d – circuitul de sincronizare
5. Forma de variaţie a tensiunii bază de timp este :
a – trapezoidală
b – sinusoidală
c – dreptunghiulară
d – dinte de ferăstrău
a) fA = n·fB ;

b) f A

I.2. Transcrieţi pe foaia de test, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul
ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevărat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că
enunţul este fals.
10 puncte
a – Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce
reprezintă variaţia în timp a unor mărimi electrice sau dependenţa între două mărimi electrice.
b – Deviaţia spotului pe ecran depinde de potenţialul electrodului de comandă.
c – Pentru ca imaginea pe ecranul osciloscopului să fie stabilă trebuie ca frecvenţa semnalului de
vizualizat să fie multiplu întreg al frecvenţei bazei de timp.
d – Tunul electronic are rolul de a emite, focaliza şi devia fascicolul de electroni.
e – Generatorul tensiunii bază de timp are ca element principal un circuit RC.
I.3. În coloana A sunt enumerate părţi componente ale tubului catodic al osciloscopului, iar în
coloana B, rolul lor. Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
10 puncte
A. Părţi componente ale tubului catodic al
osciloscopului
1. Anodul de focalizare
2. Catodul
3. Anodul de accelerare
4. Grila de comndă
5. Plăcile de deflexie

B. Rolul lor
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Comandă luminozitatea ecranului
Claritatea maximă a imaginii de pe
ecran
Măreşte viteza electronilor spre
ecran
Deviază fascicolul de electroni
Încălzeşte ecranul
Emite uşor electroni

Subiectul II
30 puncte
1. Precizaţi modurile de funcţionare ale generatorului bază de timp la osciloscoapele moderne.
4 puncte
2. Scrieţi pe foaia de test informaţia corectă care completează spaţiile libere.
6 puncte
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a. Tubul catodic este elementul …....(1)…… al osciloscopului.
b. Circuitul de întârziere are rolul de a ………(2)……….semnalul astfel încât acesta să se aplice
plăcilor Y după ce baza de timp a început să ………(3) …….
3. În figura alăturată este reprezentată schema bloc a tubului catodic.
20 puncte

a – Precizaţi denumirea părţilor componente notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
b – Precizaţi rolul blocurilor notate cu 2, 5 şi 7.
Subiectul III
30 puncte
1. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a unui aparat de măsurat. Răspundeţi la
următoarele cerinţe :

a – Precizaţi denumirea aparatului de măsurat.
b – Indicaţi denumirile blocurilor din figură.
c – Explicaţi rolul funcţional al blocurilor notate cu 1, 3, 9, 10.

Barem de corectare şi notare
Subiectul I
30 puncte
I.1. 1d ; 2a ; 3b ; 4c ; 5d .
10 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă, se acordă 0
puncte.
I.2. a – A ; b – F ; c – A ; d – F ; e – A .
10 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă, se acordă 0
puncte.
I.3. 1b ; 2f ; 3c ; 4a ; 5d .
10 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0
puncte.
Subiectul II
30 puncte
1. Continuu (relaxat) generând un semnal periodic
4 puncte
Declanşat – comandat de semnalul de vizualizat.
2.
6 puncte
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a 1 – principal
b 2 – întârzie ; 3 – funcţioneze
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0
puncte.
3.
20 puncte
a) 1 – catod
2 – grilă (electrod) de comandă
14 puncte
3 – anod de focalizare
4 – anod de accelerare
5 – plăci de deflexie pe verticală
6 – plăci de deflexie pe orizontală
7 - ecran
b) - Grila de comandă controlează numărul electronilor care se îndreaptă spre ecran şi reglează
luminozitatea spotului de pe ecran.
- Plăcile de deflexie pe verticală permit deviaţia fascicolului de electroni pe verticală.
- Ecranul transformă energia cinetică a electronilor în energie luminoasă.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0
puncte.
Subiectul III
30 puncte
a – osciloscopul catodic
2 puncte
20 puncte
b – 1 – atenuatorul pe verticală Aty
2 – amplificatorul pe verticală Ay
3 – circuitul de întârziere C1
4 – tubul catodic TC
5 - atenuatorul pe oriziontală Atx
6 – amplificatorul pe orizontală Ax
7 – circuitul de sincronizare CS
8 – generatorul bază de timp GBT
9 – circuitul pentru controlul intensităţii spotului CCIS
10 – blocul de alimentare BA
c – Atenuatorul pe verticală Aty micşorează semnalele prea mari înainte de a fi aplicate
amplificatorului Ay.
– Circuitul de întârziere C1 are rolul de a întârzia semnalul astfel încât acesta să se aplice plăcilor Z
după ce baza de timp a început să funcţioneze. În acest fel semnalul se vizualizează corect.
– Circuitul pentru controlul intensităţii spotului CCIS protejeză ecranul cînd baza de timp este
blocată, prin aplicarea unei tensiuni negative pe grila de comandă. Acest circuit este folosit şi la
stingerea spotului pe durata cursei de întoarcere.
– Blocul de alimentare BA conţine surse stabilizate de înaltă şi joasă tensiune şi asigură
alimentarea blocurilor osciloscopului.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0
puncte.

x Bibliografie
1. Ovidiu Răduleţ, Percepţia imaginii cinematografice şi de televiziune, Ed. Pritech,
2002
2. http://cndiptfsetic.tvet.ro/index.php/168-materiale-de-invatare
3. http://cndiptfsetic.tvet.ro/index.php/168-instrumente-de-evalare-a-compeentelorspecifice-calificrilor
4. Ciocârlea-Vasilescu, Aurel ; Mariana, Constantin ; Neagu, Ion. (2007). Tehnici de
măsurare în domeniu, Bucureşti : Editura CD PRESS
5. Isac, Eugenia. (1995). Măsurări electrice şi electronice, Bucureşti : EDP
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

Domeniul de pregătire profesională: AGRICULTURĂ

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
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GRUPUL DE LUCRU:

CHIRIŢĂ EUFROSINA
DRINOVAN MARIA
GAŞPAR ANGELA
IONAŞCU MARIA
LIVADARIU FLORICA
MATEI MONICA
OPREA DELIA
PĂDURARU NICULINA
PETRE ANGELA
POPA ELENA
SALOMIA MIHAELA
TUREAC ANIŞOARA

Profesor grad didactic I, Grupul Şcolar Agricol „Sf. Haralambie”
Turnu Măgurele
Profesor grad didactic I, Colegiul ,,Ţara Bârsei”
Prejmer
Profesor grad didactic II, Colegiul ”Vasile Lovinescu”
Fălticeni
Profesor grad didactic I, Colegiul ,,Ţara Bârsei”
Prejmer
Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic „Pontica”,
Constanţa
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol ,,Gh. Ionescu-Siseşti”
Valea Călugărească
Profesor grad didactic I, Colegiul ,,Ţara Bârsei”
Prejmer
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj”
Bucureşti
Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic “Pamfil Şeicaru”
Ciorogârla - Ilfov
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol ,,Gh. Ionescu-Siseşti”
Valea Călugărească
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj”
Bucureşti
Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic „Pontica”,
Constanţa

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
AGRICULTURĂ:
1. Tehnician agronom
2. Tehnician horticultor
3. Tehnician zootehnist
4. Tehnician în agricultură ecologică
5. Tehnician în agroturism
6. Tehnician agromontan
7. Tehnician veterinar
8. Tehnician pentru animale de companie
9. Tehnician în agricultură
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente calificărilor sus
menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 3 Utilizarea maşinilor agricole şi
zootehnice
URÎ 4 Realizarea activităţilor unităţii
agricole în relaţia cu piaţa

Denumire modul
MODUL I Maşini agricole şi zootehnice
MODUL II Unităţile agricole în relaţia cu piaţa
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX –a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: AGRICULTURĂ

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Maşini agricole şi zootehnice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

216
36
36

Modul II. Unităţile agricole în relaţia cu piaţa
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
36

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/ instituția publică parteneră.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: MAŞINI AGRICOLE ŞI ZOOTEHNICE
x

Notă introductivă

Modulul „Maşini agricole şi zootehnice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Agricultură, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 216 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

36 ore/an – laborator tehnologic

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Maşini agricole şi zootehnice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPPurile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională
Agricultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. UTILIZAREA MAŞINILOR
AGRICOLE ŞI ZOOTEHNICE
Rezultate ale învăţării
Conţinuturile învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
Clasificarea tractoarelor:
- după destinaţie, după putere, după tipul organelor de rulare
3.3.2.
3.1.2.
3.2.2.
Părţile componente ale tractorului:
3.1.3.
3.2.3.
- părţile principale ale tractoarelor şi rolul lor: motorul,
3.2.4.
3.1.4.
transmisia, organele de rulare, organele de conducere,
3.2.5.
3.1.5.
şasiul, suspensia, utilajul auxiliar şi echipamentul electric
3.2.6.
3.2.7.
- părţile componente ale motorului şi rolul lor:
mecanismul motor, mecanismul de distribuţie, sistemul de
alimentare, sistemul de ungere, sistemul de aprindere,
sistemul de răcire, instalaţia de pornire.
Echipamentele de lucru ale tractorului:
- dispozitivul de tracţiune, priza de putere, instalaţia
hidraulică, mecanismul de suspendare, transmisia la curea,
cupla pentru remorcă
3.1.6.
3.2.8.
3.3.3
Maşini agricole pentru fertilizarea solului
- Clasificare: maşini pentru administrat îngrăşăminte
3.3.4
3.1.7.
3.2.9.
(organice și minerale- solide şi lichide), maşini pentru
3.3.5.
3.1.8.
3.2.10
administrat amendamente
3.1.9.
3.2.11
- Maşini pentru administrat îngrăşăminte organice: părţi
3.2.12
componente, proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor şi
3.2.13
executarea lucrării de fertilizare
3.2.14
- Maşini pentru administrat îngrăşăminte minerale: părţi
3.2.15.
componente, proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor şi
executarea lucrării de fertilizare
- Maşini pentru administrat amendamente: părţi componente,
proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor şi executarea
lucrării
Domeniul de pregătire profesională: Agricultură
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3.1.10.
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14

3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.20
3.2.21
3.2.22
3.2.23

3.3.6
3.3.7
3.3.8

3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18

3.2.24
3.2.25.
3.2.26
3.2.27

3.3.9
3.3.10

3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23
3.1.24

3.2.28
3.2.29
3.2.30
3.2.31
3.2.32
3.2.33

3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

Maşini agricole pentru pregătirea solului
- Pluguri: clasificare, părţi componente, cuplarea plugului la
tractor, executarea lucrării de arat
- Grape: clasificare, părţi componente, cuplarea grapei la
tractor, executarea lucrării de grăpat
- Tăvălugi, nivelatoare: clasificare, părţi componente, cuplarea
la tractor și executarea lucrărilor
- Freze: destinație, părţi componente, cuplarea la tractor și
executarea lucrărilor
- Sape rotative: destinație, părţi componente, cuplarea la
tractor și executarea lucrărilor
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la efectuarea
lucrărilor de pregătirea solului
Maşini agricole pentru înfiinţarea culturilor
- Semănători: clasificare, părţi componente, proces de lucru,
cuplarea la tractor a maşinilor de semănat păioase și
prășitoare, executarea lucrărilor de semănat păioase și
prășitoare
- Maşini de plantat: clasificare, părţi componente, proces de
lucru, cuplarea mașinii la tractor şi executarea lucrării de
plantat
- Maşini de plantat cartofi: clasificare, părţi componente,
proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor şi executarea
lucrării de plantat
- Maşini de plantat răsaduri: clasificare, părţi componente,
proces de lucru, pregătirea agregatelor şi executarea lucrării
de plantat
- Maşini de plantat bulbi: clasificare, părţi componente, proces
de lucru, cuplarea mașinii la tractor şi executarea lucrării de
plantat
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la efectuarea
lucrărilor de semănat și plantat
Agregate agricole pentru îngrijirea culturilor
- Clasificarea agregatelor pentru îngrijirea culturilor
- Maşini pentru îngrijirea culturilor - maşini pentru prăşit,
mașini pentru stropit, mașini pentru prăfuit, maşini combinate
de stropit şi prăfuit: părţi componente, proces de lucru,
cuplarea mașinilor la tractor, executarea lucrărilor
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la efectuarea
lucrărilor
Maşini agricole pentru recoltarea culturilor
- Maşini pentru recoltat plante furajere: tipuri, tehnologie de
recoltare, părţi componente, cuplarea la tractor a mașinilor,
executarea lucrării de recoltat plante furajere
- Maşini pentru recoltat cereale păioase: tipuri, tehnologie de
recoltare, părţi componente, executarea lucrărilor de recoltat
- Maşini pentru recoltat porumb: tipuri, tehnologie de
recoltare, părţi componente, executarea lucrărilor de recoltat
porumb
- Maşini pentru recoltat rădăcinoase şi tuberculifere: tipuri,
tehnologie de recoltare, părţi componente, proces de lucru,
executarea lucrării de recoltat rădăcinoase și tuberculifere
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3.1.25
3.1.26
3.1.27
3.1.28
3.1.29
3.1.30
3.1.31

3.2.34
3.2.35
3.2.36
3.2.37
3.2.38
3.2.39

3.3.14
3.3.15
3.3.16

- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la efectuarea
lucrărilor de recoltat
Maşini şi instalaţii zootehnice:
- Maşini şi instalaţii pentru pregătirea și distribuirea hranei la
bovine, porcine şi păsări: tipuri, părți componente, proces de
lucru, exploatarea mașinilor conform tehnologiei
- Instalaţii pentru alimentarea cu apă la bovine, porcine şi
păsări: tipuri de adăpători, părți componente, proces de lucru,
exploatarea adăpătorilor
-Utilaje pentru întreţinerea animalelor şi adăposturilor:
echipamente pentru întreținerea animalelor, utilaje pentru
ventilația și încălzirea adăposturilor, utilaje pentru evacuarea
dejecțiilor din adăposturile de bovine, porcine și păsări- părți
componente, proces de lucru, exploatarea instalațiilor
- Maşini şi instalaţii pentru recoltarea produselor animaliere instalații de muls: tipuri, părți componente, proces de lucru,
exploatarea instalațiilor de muls
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la efectuarea
lucrărilor zootehnice mecanizate

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor
învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Tractor pe roţi, echipamente de lucru
- Părţile principale ale tractorului: motorul, transmisia, organele de rulare, organele de conducere,
şasiu, suspensia, utilajul auxiliar, echipamentul electric
- Maşini pentru pregătirea solului: pluguri, grape, tăvălugi, nivelatoare, freze, sape rotative
- Maşini agricole pentru fertilizarea solului: maşini pentru administrat îngrăşăminte (minerale şi
organice, solide şi lichide), maşini pentru administrat amendamente
- Maşini pentru semănat şi plantat: semănători universale, semănători de precizie, maşini de plantat
tubercule, bulbi, răsaduri
- Maşini pentru întreţinerea culturilor: cultivatoare, maşini pentru fertilizat suplimentar, maşini şi
echipamente de stropit şi prăfuit
- Maşini pentru recoltat: motocositoarea, vindroverul, grebla, presa de balotat, combina pentru
recoltat cereale păioase, combina pentru recoltat porumb, echipament pentru recoltat porumb,
maşini pentru recoltat leguminoase, maşini pentru recoltat rădăcinoase, maşini pentru recoltat
tubercule
- Maşini şi instalaţii zootehnice: maşini şi instalaţii pentru pregătirea hranei, maşini şi instalaţii
pentru distribuirea hranei, instalaţii pentru alimentarea cu apă, adăpători, utilaje pentru asigurarea
microclimatului în adăposturi, instalaţii pentru recoltarea produselor animaliere
- Tipuri de materii prime şi materiale: seminţe, răsaduri, îngrăşăminte
x

Sugestii metodologice

La baza elaborării curriculum-ului „Maşini agricole şi zootehnice” a stat Standardul de Pregătire
Profesională, respectiv unitatea de rezultate ale învăţării ,,Utilizarea maşinilor agricole şi zootehnice”.
Standardul de Pregătire Profesională s-a proiectat după un model nou, centrat pe rezultate ale învăţării
(cunoştinţe, abilităţi, atitudini).
Conţinuturile modulului trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu
nivelul iniţial de pregătire al elevilor, prin folosirea metodelor şi procedeelor didactice perfect adaptate
scopurilor propuse.
Domeniul de pregătire profesională: Agricultură
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Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite în şcoală de
către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa.
Metode ca studiul de caz, descoperirea, problematizarea, brainstormingul, turul galeriilor, exerciţiul,
mozaicul, lucrul pe staţiuni, portofoliul de grup, cadranele, explozia solară, metoda Frisco etc., în care
activitatea didactică este centrată pe elev, au eficienţă maximă în procesul de predare – învăţare.
Utilizarea metodelor activ-participative în procesul instructiv educativ accelerează însuşirea
cunoştinţelor, formarea abilităţilor şi aptitudinilor şi contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice.
Alegerea metodelor activ participative nu reprezintă un scop în sine, ci se realizează în funcţie de
conţinuturile de învăţare, de obiectivele propuse, de participanţi şi de modalităţile de integrare adecvată
în strategia generală, însă este recomandat să se folosească în combinaţie cu metodele tradiţionale. Nu se
poate face o delimitare fermă între metodele tradiţionale şi cele moderne, iar „în funcţie de abordările
profesorului, bariera dintre ele se atenuează sau chiar poate să dispară”.
Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi
conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale, de grup, sunt
un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. „Învăţarea în grup
exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o
complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă,
susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” (Ioan
Cerghit)
Se recomandă ca orele să se desfăşoare în laboratoare sau/ şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor
precizate în unităţile de rezultate ale învăţării.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Pentru eficientizarea procesului de predare/ învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp
activitatea didactică prin elaborarea de fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de observaţie, probe de
evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor necesare, precum şi a spaţiului de lucru.
Numai astfel, prin asigurarea resurselor materiale, elevii pot să dobândească cunoştinţe, să-şi formeze
abilităţile şi atitudinile cerute de unitatea de rezultate ale învăţării.
Exemplificare metodă didactică:
Gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi
Aceasta este o tehnică prin care participanţii învaţă unul de la celălalt şi încearcă să-şi exprime propriile
idei într-un mediu prietenos, înainte de a le face publice. Tehnica acesta poate fi utilizată în oricare din
etapele lecţiei.
Tehnica dă posibilitatea elevilor de a se implica în identificarea răspunsului (răspunsurilor) la o temă dată,
de a cerceta răspunsuri alternative la o întrebare, de a participa, oferă un mediu sigur în care elevii pot
comunica.
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Derularea activităţii:
Tema: Pregătirea pentru lucru a agregatelor de arat
Pasul 1: Profesorul formulează sarcina de lucru: Etapele de pregătire a agregatelor agricole pentru
efectuarea lucrării de arat
Pasul 2: Profesorul le solicită elevilor să gândească individual răspunsuri la sarcina formulată.
Pasul 3: Elevii discută apoi în perechi răspunsurile identificate.
Pasul 4: Profesorul monitorizează discuţiile în perechi.
Pasul 5: Fiecare pereche formulează propriile răspunsuri la întrebare.
Pasul 6: Grupele împărtăşesc răspunsurile lor cu întreaga clasă.
Pasul 7: Profesorul apreciază răspunsurile corecte şi concluzionează sau prezintă soluţiile corecte la
problema prezentată
x

Sugestii privind evaluarea

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii
eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea
personalităţii autonome, libere şi creatoare.
În parcurgerea modulului se pot utiliza atât metode tradiţionale de evaluare, cât şi metode alternative de
evaluare.
Evaluarea se poate realiza:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
b. finală
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de autoevaluare
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme
x Lucrări de laborator, lucrări practice
Pentru modulul „Mașini agricole și zootehnice” folosiţi aceste metode de evaluare ţinând cont de
stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic).
Rezultatele educative pot fi mult amplificate dacă se foloseşte:
1. autoevaluarea (autocorectare şi autonotare) prin care elevul se poate evalua singur.
Autoevaluarea poate să meargă de la autocorectare verbală şi scrisă, până la autonotare mai mult sau mai
puţin supravegheată de către profesor. Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are efecte
benefice pe mai multe planuri cum ar fi:
a) Elevul exercită rolul de participant la propria sa formare
b) Ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare pentru
atingerea competenţelor stabilite prin SPP
c) Cultivă motivaţia lăuntrică faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă faţă de
propria activitate
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2. coevaluarea (corectare reciprocă, notare reciprocă) prin care elevii sunt puşi în situaţia de a-şi
evalua colegii prin reciprocitate, strategie de implicare, care pune în valoare capacităţile de gândire în
cooperare.
Metodele alternative de evaluare pot fi utilizate cu succes pentru că:
− pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legatură cu instruirea/ învăţarea, de multe
ori concomitent cu aceasta;
− pe de altă parte ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează
formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor,
atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare.”
Acestea pot fi: portofoliul; hărţile conceptuale; proiectul; jurnalul reflexiv; observarea sistematică a
activităţii şi a comportamentului elevului; fişa pentru activitatea personală a elevului; investigaţia;
interviul; înregistrări audio şi/ sau video etc.
Evaluarea activităţii practice: Pregătirea pentru lucru a agregatelor de arat
Fişă de lucru nr. 1
Pregătirea pentru lucru a agregatelor de arat
Data : ...................
Clasa : ..................
Elevul : ....................
Sarcină de lucru:
1. Executaţi operaţiile de pregătire pentru lucru a agregatului de arat format din tractor şi plug purtat cu 3
trupiţe
Fişa de observare
Nr. crt.

Operaţia executată

1

Efectuarea operaţiilor de întreţinere tehnică zilnică

2

Cuplarea plugului la tractor

3

Reglarea orizontalităţii cadrului

4

Reglarea adâncimii de lucru

5

Reglarea lăţimii de lucru

x

Evaluarea

Bibliografie
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3. D. Toma, V. Scripnic, C. Mitroi –Manual Maşini şi instalaţii agricole - Editura Ceres, Bucureşti, 1984
4. N. Pătraşcu, C .Popescu - Motoare –Tractoare, EdituraTehnică Bucureşti, 1993
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MODUL II: UNITĂŢILE AGRICOLE ÎN RELAŢIA CU PIAŢA
x Notă introductivă
Modulul „Unităţile agricole în relaţia cu piaţa” este o componentă a ofertei educaţionale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Agricultură, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră tehnologică
şi are alocat un număr de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
 36 ore/an – instruire practică
Modulul „Unităţile agricole în relaţia cu piaţa” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Agricultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 4. REALIZAREA
ACTIVITĂŢILOR UNITĂŢII
AGRICOLE ÎN RELAŢIA CU
PIAŢA
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.1.2.
4.2.2.
4.2.3.

4.1.3.
4.1.4
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

Conţinuturile învăţării

Întreprinderile agricole.
x Definirea noţiunilor de unitate agricolă, întreprindere
agricolă, exploataţie agricolă.
x Tipuri de unităţi agricole
- Întreprinderi agricole
- Exploataţii agricole
- Ferme agricole de semisubzistenţă
- Cooperative agricole
- Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură
- Persoane fizice autorizate şi întreprinderi familiale.
x Caracteristicile unităţilor agricole: tehnico-productive,
economico-sociale, organizatorico-administrative.
x Surse de informare cu privire la forma juridică şi modul
de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor din
domeniul agricol.
x Compararea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor tipuri
de unităţi agricole.
x Particularităţile întreprinderilor din agricultură.

x
Resursele materiale
- Fondul funciar: concept, particularităţi
- Categorii de materii prime şi materiale necesare, în funcţie
de obiectul de activitate
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4.1.8.

4.2.9.

- Echipamente tehnologice necesare
x Resursele umane
- Categorii de personal în funcţie de obiectul de activitate
- Nivel de calificare
- Recrutarea şi selecţia personalului
-Încadrarea, formarea, motivarea, evaluarea personalului
x Resursele financiare
- Stabilirea necesarului de finanţare
- Surse de finanţare proprii şi străine
- Accesarea fondurilor nerambursabile
x Cheltuielile directe şi indirecte
x Cheltuielile fixe şi variabile
x Noţiunea de cost
- Tipuri de costuri: costul de achiziţie, costul de producţie,
costul unitar, costul total
- Exemple de calcul al diferitelor costuri
x Noţiunea de preţ și tarif
- Categorii de preţuri: preţul producătorului, preţul cu
ridicata (en-gros), preţul cu amănuntul (en-detail)
- Criteriile care stau la baza stabilirii preţului (tarifului)
- Nivelul costului de producţie
- Marja de profit prognozată
- Nivelul preţurilor pe piaţă
- Evoluţia cursului valutar etc.
x
Cheltuielile unităţii agricole
- Cheltuielile activităţii de exploatare:
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
Cheltuieli cu servicii prestate de terţi
Cheltuieli cu personalul şi asigurările sociale
Cheltuieli cu impozite şi taxe
Cheltuieli cu amortizarea echipamentelor etc.
- Cheltuielile activităţii financiare:
Cheltuieli cu dobânzi
Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar
Cheltuielile activităţii extraordinare
Pierderi din calamităţi naturale
x
Veniturile unităţii agricole
- Veniturile din activitatea de exploatare:
Veniturile din vânzarea produselor sau serviciilor (cifra de
afaceri)
Veniturile din subvenţii pentru exploatare
- Veniturile din activitatea financiară:
Veniturile din dobânzi
Venituri din diferenţe de curs valutar etc.
- Veniturile din activitatea extraordinară:
Venituri din despăgubiri pentru calamităţi
x
Rezultatul activităţii
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4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.

4.2.10.
4.2.11.

4.3.5.
4.3.6.

4.1.13.
4.1.14.

4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.

4.3.7.
4.3.8.

4.1.15.

4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.

4.3.9.
4.3.10.

x
Documentele de evidenţă
- Importanţa documentelor de evidenţă
- Norme metodologice de întocmire, verificare, corectare,
utilizare, circulație, păstrare și arhivare a documentelor
justificative.
- Clasificarea documentelor
- Elementele principale ale documentelor
- Principalele documente utilizate în activitatea unei unităţi
agricole
- Completarea documentelor contabile
x
Activitatea de aprovizionare a unităţii agricole
- Criterii de selecţie a furnizorilor
- Contractul de vânzare-cumpărare
- Documentele însoţitoare de certificare a calităţii
- Recepţia bunurilor
- Întocmirea
documentelor
aferente
activităţii
de
aprovizionare: cerere de ofertă, comanda, factura, nota de
intrare- recepție, fișa de magazie.
x
Activitatea de vânzare a producţiei obţinute
- Identificarea beneficiarilor
- Întocmirea ofertei de produse şi servicii
- Întocmirea documentelor aferente vânzării produselor şi
serviciilor: dispoziție de livrare, avizul de însoțire a mărfii,
factură

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor
învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
-

x

Calculator, videoproiector, imprimantă, fişe, coli de flipchart, documente tipizate
Conexiune la internet
Formulare tipizate contabile
Legislaţia în vigoare: Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, Legea 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Legea cooperaţiei agricole nr.
566/2004, OUG 108/2001 şi Legea nr. 166/2002 privind exploataţiile agricole, Legea nr. 204/2008
privind protejarea exploataţiilor agricole, Legea nr. 1/2005 privind societăţile cooperative
agricole, OUG nr. 44/2008 privind înfiinţarea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor familiale; Anexele 1 şi 2 la OMEF nr. 3512/2008 - Norme
metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, Legea arendării nr.
16/1994, cu modificarile şi completările ulterioare
Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Unităţile agricole în relaţia cu piaţa” pot fi abordate într-o manieră flexibilă,
îmbinând metodele clasice cu noi metode care implică elevul în procesul de învăţare şi îl învaţă
aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de
probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare
şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev
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ajută la pregătirea individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea
continuă.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin
care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev (vizual, auditiv, practic),
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt:
x Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor.
x Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul
dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.
x Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi instruieşte.
x Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici
când cadrul didactic este de faţă.
x Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită
şi elevilor.
x Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi
administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare
atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.
x Luaţi individual, elevii pot învăţa eficient în moduri foarte diferite.
Iată câteva exemple de învăţare centrată pe elev:
Procesul de predare are trei faze, fiecare necesitând metode adecvate (Vezi metoda PAR):
- Prezintă: Metode de prezentare de noi cunoştinţe elevilor sau de încurajare în a le găsi singuri, ceea ce
poate implica fapte, teorii, concepte, povestiri etc.
- Aplică: Metode care să-i determine pe elevi să aplice noile cunoştinţe care le-au fost doar prezentate.
Aceasta este singura modalitate prin care se asigura că elevii formează concepte despre noul material
pentru a-l înţelege, a şi-l aminti şi a îl folosi corect pe viitor.
- Recapitulează: Metode de încurajare a elevilor să îşi amintească vechile cunoştinţe în vederea
clarificării şi concentrării asupra punctelor cheie, asigurării unei bune înţelegeri şi punerii în practică şi
verificării cunoştinţelor mai vechi.
Aplicarea metodelor centrate pe elev pune accent pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie prin:
1. îmbinare şi alternanţă a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după
diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi
lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de
genul Brainstorming, metoda Pălăriile gânditoare, metoda 6/3/5, metoda Cafeneaua, metoda Cubului,
metoda Mozaicului, Jocul de rol, metoda Ciorchinelui, Turul galeriei, Diagrama Venn etc;
2. folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin
recurgere la modele concrete cum ar fi: modelul experimental, activităţile de documentare, modelarea,
observaţia/investigaţia dirijată etc.
O diagramă Venn este formată din cercuri mari care se suprapun parţial.
În părţile separate ale cercului (cercurilor) se înscriu atributele care sunt unice fiecăruia dintre articolele
care sunt comparate.
În partea de suprapunere a cercurilor se scriu atributele comune ale articolelor ce fac obiectul studiului.
Cadrul didactic cere elevilor să construiască o asemenea diagramă completând în perechi, grupe sau
individual, doar câte un cerc care să se refere la unul din cele două concepte. Elevii pot să gândească, să
lucreze, să comunice şi să completeze diagrama în perechi, apoi se pot grupa câte 4, pentru a-şi compara
cercurile, completând împreună zona lor de intersecţie cu elementele comune celor două concepte.
Vom exemplifica metoda creativă Diagrama Venn pentru a identifica asemănările şi deosebirile
diferitelor tipuri de întreprinderi după criterii date de profesor, pentru dobândirea unor rezultate ale
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învăţării în contextul îmbinării activităţilor individuale ale elevilor cu activităţi bazate pe efortul colectiv,
în cadrul echipei.
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
4.1.1. Descrierea diferitelor
tipuri de unităţi agricole.

Abilităţi
4.2.2. Caracterizarea diferitelor
tipuri de unităţilor agricole.

Atitudini
4.3.1. Colaborarea cu membrii
echipei în scopul îndeplinirii
sarcinii din fişa de lucru.

Activitate: Asemănări şi deosebiri între societăţile comerciale care pot fi constituite în agricultură, după
forma juridică
Obiective:
o
Să identifice principalele asemănări şi deosebiri între societăţile comerciale
o
Să stabilească forma juridică pentru o afacere în domeniul agricol
o
Să argumenteze alegerea făcută
Mod de organizare a activităţii:
o
Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o
Extras din Legea nr. 31/1990;
o
Foi de flipchart;
o
Markere.
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o
Se organizează elevii în grupe de câte 4-5 persoane pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o
Profesorul prezintă modul de lucru: fiecare echipă va primi fişa de lucru care conţine următoarele
cerinţe:
1. Comparaţi trăsăturile caracteristice ale societăţilor pe acţiuni cu cele ale societăţilor cu răspundere
limitată, completând pe foaia de flipchart următoarea diagramă:

2. Selectaţi tipul de societate comercială pentru care aţi opta în situaţia înfiinţării propriei afaceri în
domeniul în care vă pregătiţi.
3. Prezentaţi rezultatele şi argumentaţi alegerea făcută.
o
Elevii vor desena în cadrul grupelor formate cercurile suprapuse;
o
Fiecare grupă va consemna în intersecţia cercurilor aspectele comune, iar în zonele în care cercurile
nu se suprapun aspectele diferite ale tipurilor de societăţi comerciale.
o
Profesorul colectează toate colile şi le expune în faţa clasei.
o
Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant (raportor), care va prezenta activitatea echipei şi va
argumenta soluţia aleasă.
Domeniul de pregătire profesională: Agricultură
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au
achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială:
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării:
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală:
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi
care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare iniţială: întrebări, chestionare, exerciţii de tipul
ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, brainstorming.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă: fişe de observaţie, fişe test, fişe de lucru, fişe
de autoevaluare, fişe de monitorizare a progresului, teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere
multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate
sau itemi de tip rezolvare de probleme; fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative, lista de verificare a
proiectului, brainstorming, planificarea proiectului, mozaicul, fişă de observaţie, jurnalul elevului, teme
de lucru, prezentare.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare.
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei,
materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un
raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice
care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a realizat
agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate în contextul
profesional.
Pentru exemplificare, evaluarea rezultatelor învăţării poate fi efectuată folosind următorul instrument:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
4.1.1. Descrierea diferitelor
tipuri de unităţi agricole.

Abilităţi
4.2.2. Caracterizarea diferitelor
tipuri de unităţilor agricole.

Atitudini
4.3.1. Colaborarea cu membrii
echipei în scopul îndeplinirii
sarcinii din fişa de lucru.

Activitate: Alegerea formei juridice pentru o afacere din domeniul agriculturii.
Obiective:
 Să identifice tipurile de unităţi agricole
 Să compare caracteristicile unităţilor agricole
 Să selecteze forma juridică adecvată tipului de afacere
 Să argumenteze alegerea făcută.
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Criterii de realizare şi ponderea acestora:
Nr.
Criterii de realizare şi
crt.
ponderea acestora
1.
Primirea şi planificarea 20%
sarcinii de lucru

2.

3.

Realizarea
lucru

Prezentarea
promovarea
realizate

sarcinii

de 50%

şi 30%
sarcinii

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Organizarea echipei: elaborarea unei strategii
de rezolvare a problemei
Alocarea echilibrată a sarcinilor pentru toţi
membrii echipei
Selectarea informaţiilor necesare pentru
descrierea diferitelor tipuri de unităţi agricole.
Organizarea corectă a informaţiilor selectate
Identificarea
corectă
a
caracteristicilor
unităţilor agricole comparate
Comunicarea şi lucrul în echipă pentru alegerea
tipului de unitate agricolă
Construirea corectă a argumentaţiei privind
tipul de unitate selectat de echipă.
Încadrarea în timpul alocat.
Prezentarea unei aprecieri globale a activităţii
echipei.
Folosirea corectă a a terminologiei de
specialitate în rezolvarea sarcinilor.
Prezentarea
completă
şi
corectă
a
caracteristicilor unităţilor agricole
Argumentarea cu privire la tipul de unitate ales
de echipă.

40%
30%
30%
10%
50%
10%
20%
10%
20%
10%
50%
20%

Fişa de evaluare a activităţii
Criterii de apreciere a performanţei:
Organizarea echipei: elaborarea unei strategii de rezolvare a
problemei
Alocarea echilibrată a sarcinilor pentru toţi membrii echipei
Selectarea informaţiilor necesare pentru descrierea diferitelor tipuri
de unităţi agricole.
Organizarea corectă a informaţiilor selectate
Identificarea corectă a caracteristicilor unităţilor agricole comparate
Comunicarea şi lucrul în echipă pentru alegerea tipului de unitate
agricolă
Construirea corectă a argumentaţiei privind tipul de unitate selectat
de echipă.
Încadrarea în timpul alocat.
Prezentarea unei aprecieri globale a activităţii echipei.
Folosirea corectă a a terminologiei de specialitate în rezolvarea
sarcinilor.
Prezentarea completă şi corectă a caracteristicilor unităţilor agricole
Argumentarea cu privire la tipul de unitate ales de echipă.
Total

Punctajul
alocat
8

Punctajul
obţinut

6
6
5
25
5
10
5
6
3
15
6
100
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
INDUSTRIE ALIMENTARĂ:
1. Tehnician in industria alimentară
2. Tehnician analize produse alimentare
3. Tehnician în morărit şi panificaţie şi produse făinoase
4. Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
5. Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor
6. Tehnician în industria alimentară extractivă
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 1 Aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă şi de protecţia mediului în
industria alimentară
URÎ 4 Executarea operaţiilor de bază în
laborator în industria alimentară

Denumire modul
MODUL I Securitatea şi sănătatea în muncă şi
protecţia mediului în industria alimentară
MODUL II Operaţii de bază în laborator în
industria alimentară
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în industria alimentară
Total ore/an:
144
din care:
Laborator tehnologic
18
Instruire practică
18
Modul II. Operaţii de bază în laborator în industria alimentară
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

180
72
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL 414 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară

4

311

MODUL I: SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
x Notă introductivă
Modulul „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în industria alimentară”,
componentă a ofertei educaìionale (curriculare) pentru calificările profesionale din domeniul de
pregătire profesională Industrie alimentară, face parte din cultura de specialitate și pregătirea
practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

18 ore/an – laborator tehnologic

18 ore/an – instruire practică
Modulul „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în industria alimentară”,
este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini
necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare
calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională Industrie alimentară sau
în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1: APLICAREA
NORMELOR DE SECURITATE
ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI DE
PROTECŢIA MEDIULUI ÎN
Conţinuturile învăţării
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoèètinţe Abilităţi Atitudini
Legislaţia şi normele privind securitatea şi sănătatea în
1.1.1
1.2.1
1.3.1
muncă, PSI si protecţia mediului, în industria alimentară
1.2.3
1.3.3
1.2.10
Instruirea personalului din industria alimentară
1.1.2
1.2.10
1.3.1
- tipuri de instructaje
Echipamente de protecţie individuală şi de stingere a
1.1.3
1.2.2
1.3.2
incendiilor
1.1.4
1.2.10
1.3.1
1.1.5

1.2.4
1.2.6
1.2.10

1.3.4

1.1.6

1.2.10

1.3.5

1.1.7

1.2.5
1.2.10

1.3.1
1.3.6
1.3.9

Factori de risc din industria alimentară
- clasificarea factorilor de risc
- efecte ale factorilor de risc
- măsuri de prevenire ale factorilor de risc
Accidente de muncă şi boli profesionale
- definiţii
- clasificare
- măsuri de prevenire
Măsuri de prim ajutor în caz de accident
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1.1.8

1.2.7
1.2.10

1.3.1
1.3.7
1.3.9

1.1.9

1.2.8
1.2.10
1.2.10

1.3.8

1.2.9
1.2.10

1.3.9

1.1.10
1.1.11

1.3.9

Măsuri de urgenţă şi de evacuare specifice locului de
muncă în caz de:
- incendiu
- inundaţie
- cutremur
Circuitul deşeurilor şi reziduurilor din industria alimentară
Colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi
reziduurilor
Surse de poluare din industria alimentară
- clasificarea surselor de poluare
- măsuri de prevenire şi combatere a poluării

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
Mijloace didactice:
- Legislaţie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia
mediului în vigoare, norme, regulamente, proceduri interne
- Manuale şcolare de specialitate
- Softuri educaţionale, filme didactice
- Fişe individuale de instruire pentru SSM şi PSI
Echipamente:
- Echipament de protecţie individual: halat, pantalon şi bluză, şorţ, mănuşi, cizme de cauciuc,
pufoaică, cască etc.
- Echipamente şi materiale de stingere a incendiilor: extinctoare cu praf şi CO2, hidranţi şi
guri de hidranţi, nisip, găleţi, lopeţi, etc.
- Echipamente şi ustensile pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi
reziduurilor
- Sisteme de avertizare, de semnalizare a hidranţilor si a punctelor PSI, plan de evacuare
- Atelier şcoală sau secţie de producţie din domeniul industriei alimentare, dotate
corespunzător

x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în
industria alimentară” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în industria alimentară” are
o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau
resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de
specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic,
dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Acestea vizează următoarele aspecte:
Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară
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•

aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
• îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui etc.;
• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/investigaţia dirijată etc.;
• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare:
bibliotecă, internet, bibliotecă virtuală ş.a.).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
• Elaborarea de referate interdisciplinare
• Activităţi de documentare
• Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
• Problematizarea
• Demonstraţia
• Investigaţia ştiinţifică
• Învăţarea prin descoperire
• Activităţi practice
• Studii de caz
• Jocuri de rol
• Simulări
• Elaborarea de proiecte
• Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
• Activităţi de lucru în grup/în echipă
Exemplu de metodă didactică folosită în activităţile de învăţare:
Brainstormingul
Brainstormingul sau furtuna de idei este una dintre metodele folosite pentru stimularea creativităţii
elevilor. Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape:
- se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru;
- se solicită exprimarea tuturor ideilor, chiar trăsnite, neobişnuite, fanteziste, aşa cum le
vin în minte; se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua,
completa, transforma, fără referiri critice. Nimeni nu are voie să facă observaţii
negative.
- se selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema
pusă în discuţie;
- se discută liber, spontan.
Ideile se pot formula şi în scris folosind scrierea liberă. Se cere elevilor să scrie tot ce le vine în
minte în legătură cu tema pusă în discuţie, fără întrerupere, într-un anumit interval de timp. Înainte
cu 1- 2 minute de a expira timpul, elevii sunt avertizaţi pentru a putea încheia redactarea. Se poate
cere să scrie ce ştiu despre o tehnologie, o operaţie de prelucrare, un dispozitiv, un aparat de
măsură, semifabricate, anumite norme de SSM, protecţia mediului şi PSI etc., care să aibă legătură
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cu tema dată. Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită intervenţii inhibante
şi să stimuleze explozia de idei.
Rezultatele învăţării vizate sunt:
Cunoştinţe
1.1.6. Accidente de muncă şi
boli profesionale
1.1.7. Măsuri de prim ajutor
în caz de accident

Abilităţi
1.2.1. Acordarea primului
ajutor în caz de accident
1.2.2. Utilizarea corectă a
vocabularului comun şi a
celui de specialitate

Atitudini
1.3.1. Asumarea
responsabilităţii
în efectuarea activităţilor
specifice pentru asigurarea
securităţii personale şi a
celorlalţi participanţi la proces
1.3.2. Asumarea
responsabilitatii
în executarea sarcinilor de
lucru în vederea evitării
îmbolnăvirilor profesionale
1.3.3. Capacitate de decizie
şi reacţie în acordarea primului
ajutor
1.3.4. Manifestarea iniţiativei
în rezolvarea unor situaţii
problemă

1. Se alege tema: Accidente de muncă
2. Situaţia problemă: Sunteţi în laboratorul de analize al şcolii. Trebuie să încălziţi pe baia de
apă o probă de analizat într-un pahar Berzelius.
3. Se anunţă sarcina de lucru: Indicaţi tipurile de accidente posibile, măsurile de prevenire a
accidentelor şi măsurile de prim ajutor pentru fiecare accident posibil.
4. Elevii îşi exprimă ideile, oral sau scris, aşa cum le vin în minte; se pot face asociaţii în
legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua, completa, transforma, fără referiri critice.
Nimeni nu are voie să facă observaţii negative.
5. Se selectează, se ordonează şi se completează ideile corespunzătoare temei propuse:
Exemplu:
Tipuri de accidente posibile: termice (arsuri), electrice (electrocutare, electrotraumatism),
mecanice (tăieturi)
Măsuri de prevenire a accidentelor
o să fie instruit în legătură cu lucrarea ce trebuie efectuată
o să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora specific lucrării efectuate;
o să utilizeze corect echipamentul individual de protecţia muncii necesar efectuării lucrării
o să utilizeze şi să manipuleze corect sticlăria şi aparatura de laborator
o să comunice imediat cadrului didactic orice situaţie de muncă (izolaţia cablului de
alimentare deteriorată,spargrea vasului de de sticlă, a termometrului) care poate constitui
un pericol pentru securitatea şi sănătatea colegilor
o să aducă la cunoştinţa cadrului didactic accidentele suferite de propria persoană sau de
colegi.
Măsuri de prim ajutor
ACCIDENTE TERMICE (ARSURI)
Arsurile termice
o Antialgice, medicamente contra durerii
o Spălare din abundenţă cu apă rece a zonei lezate
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o Pansament steril uscat (NU vată sau leucoplast !!).
o Arsurile de gradul I - ştergere cu alcool şi aplicarea unui strat subţire de unguent
o Arsurile de gradul II - flictenele nu trebuie sparte (pentru a nu se infecta), ci trebuie
acoperite cu o faşă uscată, după care accidentatul se transportă la spital
o Arsurile de gradul III - se acoperă regiunea carbonizată cu un bandaj steril sau cu un
cearşaf curat şi se transportă de urgenţă la spital
ACCIDENTE ELECTRICE
ELECTROCUTARE, ELECTROTRAUMATISM
Primul ajutor se acordă doar după ce victima a fost scoasă din circuitul electric, prin deconectarea
instalaţiei de la sursa de curent:
o Evaluarea rapidă a stării generale a victimei
o Restabilirea respiraţiei prin manevre de respiraţie artificială (respiraţia gură la gură sau
gură la nas)
o Restabilirea circulaţiei sângelui prin masajul regiunii inimii sau folosirea defibrilatoarelor
cardiace
o Evaluarea rapidă şi primul ajutor pentru leziunile asociate
o Protejarea victimei împotriva hipotermiei (răcirii)
o Reevaluarea permanentă până la preluarea victimei de către echipajul de urgenţă
ACCIDENTE MECANICE (TĂIETURI)
o Restabilirea respiraţiei prin manevre de respiraţie artificială (respiraţia gură la gură sau
gură la nas), dacă este cazul
o Restabilirea circulaţiei sângelui prin masajul regiunii inimii sau folosirea defibrilatoarelor
cardiac, dacă este cazul
o Oprirea sângerării (hemoragii externe)
o Reducerea riscului de infecţie: prin toaleta şi pansarea plăgii
o Prevenirea infectiei tetanice
o Facilitarea transportului cât mai rapid şi mai sigur la spital
Prin folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor, se valorifică
experienţa personală a elevilor, se dezvoltă capacitatea de a se plasa în anumite situaţii, de a le
analiza, de a lua decizii în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea
creativă şi exprimarea personalităţii.
Folosirea aceste metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual, cât şi în echipă,
să beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare.
Stimulează participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi
deschis.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
Continuă:
• Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
• Planificarea evaluării trebuie să se deruleze, după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
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•

Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
• Fişe de observaţie
• Fişe test
• Fişe de lucru
• Fişe de documentare
• Fişe de autoevaluare/ interevaluare
• Eseul
• Portofoliul
• Referatul ştiinţific
• Proiectul
• Activităţi practice
• Teste docimologice
• Lucrări de laborator/ practice.
Finală:
Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare;
x Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu
de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului. Oferă
informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/sau optimizarea
demersurilor instructiv-educative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemple itemi de evaluare:
TEMA: Accidente de muncă
1. Itemi obiectivi
1.1 Cu alegere duală
Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b) şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:
a. Electotraumatismele fac parte din acccidentele mecanice.
b. Cauzele tehnice ale accidentelor de muncă vizează în special, executantul şi sarcina de
muncă
1.2 De asociere
În coloana A sunt indicate Tipurile de accidente, iar în coloana B anumite Accidentele de
muncă corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare
cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
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A. Tipuri de accidente
1. Accidente electrice

B. Accidente de muncă
a. Şocul caloric

2. Accidente termice

b. Fracturi

3. Accidente mecanice

c. Electrocutarea

4. Accidente chimice

d. Hepatita
e. Intoxicaţia cu vapori toxici

1.3 Cu alegere multiplă
Scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.
Se consideră accident de muncă:
a. accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare
b. accidentul suferit în timpul concediului de odihnă
c. accidentul suferit în timpul liber
2. Itemi semiobiectivi
2.1 Cu răspuns scurt
Indicaţi 2 cauze care pot produce în laboratorul de analize fracturi ale membrelor.
2.2. De completare
Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
Prin accident de muncă se înţelege ..........(1)........... violentă a organismului, precum şi
..........(2)...........acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea
activităţilor de serviciu şi care provoacă ..........(3)........... temporară de muncă de cel puţin 3 zile,
..........(4)........... ori deces.
3. Itemi subiectivi
3.1. Eseu structurat
Alcătuiţi un eseu cu titlul «Accidente de muncă» după următoarea structură de idei:
a. Clasificarea accidentelor de muncă
- în raport cu numărul persoanelor accidentate
- în raport cu urmările produse
b. Măsuri de prevenire a accidentelor de muncă (accidente chimice şi mecanice)
c. Măsuri de prim ajutor (accidente chimice şi mecanice)
Notă: Timp de lucru 40 minute.

x Bibliografie
1. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 646 din 26 iulie 2006
2. Hotărârea de Guvern 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
3. Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
5. Mariana Vintilă, Ion Ionescu - Protecţia şi igiena muncii, manual pentru clasa a X-a,
Editura Crepuscul,2001
6. Milcu V., Nichita L., Tache E., Coza A., Pregătire de bază în industria alimentară, Ed. Oscar
Print, Bucureşti, 2002
7. MECI, Auxiliar curricular, Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului, domeniu
Comerţ, nivelul 3, Tehnician în achiziţii şi contractări - Gaspar Hajnal, 2009
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Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară

12

319

MODUL II: OPERAŢII DE BAZĂ ÎN LABORATOR ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ
x Notă introductivă
Modulul „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară”, componentă a ofertei
educaţionale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională
Industrie alimentară, face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală
aferente clasei a IX-a, învăţământ liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

72 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară” este centrat pe rezultate ale
învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii
în una din ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4,
din domeniul de pregătire profesională Industria alimentară sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 4. EXECUTAREA
OPERAŢIILOR DE BAZĂ ÎN
LABORATOR ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.2.10
4.3.4
4.3.6
4.3.7.
4.3.9
4.1.2.
4.2.1
4.3.1.
4.2.2
4.3.3
4.2.3
4.3.4
4.2.10
4.3.6
4.2.11
4.3.7
4.3.8.
4.1.3
4.2.4
4.3.1
4.2.7
4.3.2
4.2.8
4.3.3
4.2.9
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.2.5
4.1.4
4.2.6
4.3.7
4.2.10
4.3.8
4.2.11
4.3.9

Conţinuturile învăţării

Dotarea tehnico materială a laboratorului de analize
Vase, ustensile şi aparatură de laborator

Metode de măsurarea mărimilor fizice: masă, volum,
densitate şi temperatură
o Cântărirea: - tipuri de balanţe
- reguli de cântărire
o Măsurarea volumelor
o Măsurarea temperaturii
Operaţii curente de laborator pentru separarea şi
purificarea substanţelor
 Filtrarea
 Centrifugarea
 Distilarea
Clasificarea metodelor de analiză senzorială
 Metode: de apreciere a calităţii, de diferenţiere a
calităţii, de ordonare după rang, de descriere a calităţii
Principiile teoretice la analiză senzorială
 Principii:compararea probelor, alegerea metodei,
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parcurgerea şi respectarea modului de lucru specificat în
standarde, respectarea normelor de protecţia muncii.
x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
Mijloace didactice:
- colecţie de STAS–uri din Industria Alimentară;
- retroproiector/ videoproiector;
- calculator;
- seturi de fişe de lucru.
Resurse materiale:
- vase de laborator: vase din sticlă, vase din porţelan;
- ustensile: metalice şi din lemn;
- aparatură: - aparate pentru încălzit - becuri de gaz, băi de apă, etuve electrice, termostate,
cuptoare electrice;
- balanţe: tehnice şi analitice;
- areometre, densimetre, termodensimetre, picnometre, termometre;
- centrifugă de laborator.
- reactivi chimici: acizi, baze, săruri şi indicatori.
Pentru analiza senzorială a materiilor prime/ semifabricatelor/ produselor finite din industria
alimentară, materialele, ustensilele, aparatele, instalaţiile sunt utilizate conform specificaţiilor din
standarde de analize.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară”
trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de
pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară” are o structură flexibilă, deci
poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
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îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Metoda didactică: Experimentul
Experimentul reprezintă o metodă de cercetare a realităţii în condiţii de atelier sau laborator, cu
aplicabilitate în procesul instructiv-educativ şi care constă în observarea, verificarea şi/sau
măsurarea unor fenomene provocate sau nu, dirijate într-o oarecare măsură, a unor mărimi
caracteristice, având un pronunţat caracter activ-participativ şi stârnind curiozitatea elevilor în
timpul desfăşurării sale.
Obiectivele generale ale metodei vizează formarea, dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor
investigative, experimentale şi creative ale elevilor în context productiv-aplicativ, bazându-se pe
procedee de observare, de demonstraţie cu ajutorul obiectelor tehnice sau naturale, de aplicare a
cunoştinţelor teoretice anterioare.
Obiectivele specifice vizează formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice, elaborarea definiţiilor
operaţionale, aplicarea organizată a cunoştinţelor ştiinţifice în contexte didactice de tip frontal,
individual sau de grup, în funcţie de specificul disciplinei şi de nivelul de învăţământ.
Proiectarea şi organizarea lecţiei care va aplica această metodă necesită parcurgerea următoarelor
etape:
x motivarea elevilor pentru situaţii de experimentare;
x argumentarea importanţei demersului experimental ce se urmăreşte a se realiza în cadrul
activităţii didactice;
x prezentarea ipotezei / ipotezelor prin care se solicită declanşarea experimentului
x reactualizarea competenţelor şi a cunoştinţelor necesare desfăşurării experimentului;
Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară
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x

precizarea condiţiilor didactice şi tehnologice ce vor fi aplicate în vederea desfăşurării
experimentului.
Metoda experimentului se propune ca metodă de transmitere, de fixare sau de evaluare a
cunoştinţelor.
Scopul experimentului este de a observa, a studia, a dovedi, a verifica rezultatele obţinute.
Metoda experimentală accentuează caracterul aplicativ al predării, favorizează realizarea
unei mai strânse legături a teoriei cu practica.
În funcţie de scopul urmărit în practica şcolară se întâlnesc mai multe tipuri de experimente:
x experimentul aplicativ, se efectuează de către elevi, în vederea urmăririi posibilităţilor de
aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite;
x experimentul cu caracter de cercetare, prin care elevii intervin pentru a determina
modificarea condiţiilor de manifestare a obiectelor şi fenomenelor studiate, cu scopul descoperirii
unor noi informaţii;
x experimentul demonstrativ, de ilustrare, explicare, confirmare sau verificarea unor teze
teoretice, a unor fenomene, procese greu accesibile observaţiei directe, se execută în faţa clasei de
către profesor, cu scopul ca elevii să observe fenomenul produs, să-i explice esenţa, şi să emită
ipoteze.
x experimentul destinat unor deprinderi de mânuire a aparaturii, instalaţiilor, instrumentelor şi
materialelor.
Lucrările experimentale desfăşurate de elevi sunt îndrumate de profesor printr-un instructaj
prealabil, prin asigurarea resurselor şi supravegherea modului de lucru, prin clarificarea unor
probleme ce apar pe parcurs, prin acordarea de sprijin, prin formularea concluziilor finale. Sub
aspect organizatoric se impune trecerea de la lucrările frontale spre cele efectuate în echipă sau
individual. Folosirea experimentului în procesul de învăţământ solicită elevilor o atitudine activă de
învăţare, stimulează curiozitatea ştiinţifică, capacitatea de explorare, apropiind procesul instructiv educativ de cercetarea ştiinţifică.
Exemplificare metoda creativă: Experimentul
Tema: Experiment destinat formării unor abilităţi practice, la operaţia de filtrare.
Activităţi:
1. Se anunţă subiectul pus în discuţie.
2. Se aduce în atenţia elevilor fișa de documentare.
3. Se indică materiale necesare pentru realizarea filtrării.
4. Se explică şi demonstrează lent modul în care se execută operaţia.
5. Se împart elevii în grupe.
6. Se distribuie materialele pregătite anterior şi fişa de lucru.
7. Se precizează criteriile de apreciere şi timpul de lucru optim în care trebuie să se încadreze.
8. Se urmăreşte permanent modul cum elevii lucrează.
9. Se urmăreşte respectarea regulilor de protecţie a muncii.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE
Filtrarea este operaţia de separare a unei faze solide de o fază lichidă prin utilizare unui filtru din
material poros. Filtrul permite trecerea lichidului, dar nu şi a particulelor solide care rămân în partea
superioară a acestuia. Hârtia, cărbunele sau nisipul sunt exemple de materiale ce pot fi utilizate ca
filtre. Filtrarea poate fi simplă, atunci când lichidul trece prin filtru doar sub influenţa gravitaţiei şi
filtrare în vid, când lichidul trece forţat prin filtru datorită acţiunii unei pompe de vid.
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Confecţionarea unui filtru de hârtie
a. filtrul cutat

b. filtrul neted

Filtrarea la presiune normală
1

Montarea instalaţia de filtrare

2

6
4

7
3

5

1- stativ; 2 – inel metalic; 3 – pâlnie; 4 - pahar
Berzelius; 5 - vas colector; 6 - baghetă de sticlă;
7 – filtru cutat.
x
x
x
x

ATENŢIE !!
Marginea hârtiei de filtru trebuie să fie cu 5-10 cm sub marginea pâlniei
Filtrul se umezeşte bine cu apă distilată
Se toarnă amestecul lipindu-se ciocul paharului de o baghetă ţinută puţin oblic şi lăsând lichidul
să se scurgă de-a lungul ei
Nivelul lichidului din pâlnie trebuie să rămână întotdeauna cu 1 cm sub marginea hârtiei de
filtru

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară
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a.



b.


Continuă:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea
de evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Finală:
Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Metode de măsurarea
mărimilor fizice: masă,
volum, densitate şi
temperatură

Abilităţi

Măsurarea volumului, densităţii,
temperaturii

Atitudini

- Asumarea răspunderii în cadrul
echipei de lucru, pentru sarcina de
lucru primită
- Respectarea cerinţelor prevăzute în
fişele de lucru la efectuarea lucrărilor
de laborator
- Colaborarea cu membrii echipei de
lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor
de la locul de desfăşurare a activităţii
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Fişa de evaluare la pregătirea biuretei pentru măsurarea volumelor de lichide colorate:
FIŞĂ DE EVALUARE
Rezolvaţi următoarea sarcină:
- Completaţi spaţiile libere din dreptul fiecărui desen respectând etapele pregătirii biuretei pentru
măsurarea volumelor de lichide colorate;
- Lucraţi în grupe de căte 3 elevi; fiecare membru al grupului va rezolva sarcina care corespunde
stilului său de învăţare.
Timp de lucru: 20 minute
Punctaj maxim: 90 puncte
Se acorda 10 puncte din oficiu.
Sarcină de lucru

Punctaj
propus

1.

10

2.

20

3.

20

4.
10
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5.
30

TOTAL PUNCTAJ

90

PUNCTE DIN OFICIU

10

PUNCTAJ FINAL

100
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SOLUŢIA FIŞEI DE EVALUARE

1. Puneţi un pahar Berzelius sub biuretă pentru a capta excesul de soluţie
din biuretă

2. Foarte important ! - închideţi robinetul biuretei înainte de umplere,
altfel soluţia din biuretă va curge pe masa de lucru din laborator până
când vei reuşi să execuţi manevra de închidere a robinetului.

3. Puneţi o pâlnie potrivită la partea de sus a biuretei, umpleţi biureta cu
soluţia colorată, încet astfel ca pâlnia să fie plină aproape tot timpul.
Nu umpleţi pâlnia sau biureta astfel încât soluţia să se reverse pe
dinafară!
Încetaţi să mai adăugaţi soluţie în biuretă când sunteţi foarte aproape de gradaţia superioară (nu
încercaţi să umpleţi biureta direct la gradaţia 0,00)

4. Lăsaţi să curgă câteva picături de soluţia din biuretă pentru a scoate
eventualele bule de aer (existenţa bulelor de aer conduce la erori !).
Exersaţi deschiderea şi închiderea robinetului astfel încât să puteţi
adăuga soluţia colorată picătură cu picătură în paharul de titrare.

5. Citiţi corect volumul folosit la titrarea primei probe şi notaţi-l în
caietele de laborator.

x Bibliografie
1. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/operaţii curente de laborator
2. Segal, B., Dan, V., Determinarea calităţii produselor alimentare, Editura Ceres, Bucureşti, 1985
3. Dumitriu M., Tehnica analizelor de laborator în industria alimentară, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1972
4. David, D.ş.a, Îndrumător pentru instruirea tehnologică şi de laborator în industria alimentară, Ed.
Ceres, Bucureşti, 1984
*** -Standard de Pregătire Profesională, calificarea: Tehnician analize produse alimentare, nivelul 4
*** -Culegere de standarde profesionale (STAS) în industria alimentară
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(CRIPT)”, ID 58832.
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GRUPUL DE LUCRU:
APETROAIE IONELA

prof. ing., grad didactic I, Colegiul “Vasile Lovinescu”, Fălticeni

LECA ARISTIŢA

prof. ing., grad didactic I, Colegiul Silvic “Theodor Pietraru”,
Brăneşti

CUCIUREAN CRISTIAN

prof. dr. ing. grad didactic I, Colegiul Silvic “Bucovina”,
Cîmpulung Moldovenesc

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare profilului RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI, domeniul de pregătire profesională SILVICULTURĂ:
1. Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
2. Tehnician în reconstructie ecologică
3. Tehnician cadastru forestier
4. Tehnician amenajist
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Identificarea elementelor vegetale,
pedologice şi meteorologice din mediul forestier
URÎ 3. Aplicarea lucrărilor de valorificare a
produselor nelemnoase ale pădurii

Denumire modul
MODUL I. Dendrologie, pedologie şi
climatologie forestieră
MODUL II. Produse nelemnoase ale pădurii

Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: SILVICULTURĂ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul II. Produse nelemnoase ale pădurii
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

180
36
36
144
36

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră.

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: DENDROLOGIE, PEDOLOGIE ŞI CLIMATOLOGIE
FORESTIERĂ
x Notă introductivă
Modulul „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Silvicultură, face
parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

36 ore/an – laborator tehnologic

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră” este centrat pe rezultate ale învăţării
şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una
din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Silvicultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. IDENTIFICAREA
ELEMENTELOR VEGETALE,
PEDOLOGICE ŞI
METEOROLOGICE DIN
MEDIUL FORESTIER
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.2.2.
1.3.2.
1.2.3.
1.3.3.
1.2.4.
1.3.4.
1.2.5.
1.3.5.
1.2.6.
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.

Conţinuturile învăţării

PLANTE LEMNOASE FORESTIERE
x Clasificarea plantelor lemnoase forestiere
- Morfologia plantelor lemnoase: organe vegetative,
organe de reproducere
x Specii lemnoase de interes forestier (caracteristici ale
arborilor şi arbuştilor forestieri):
- Subâncrengătura Gimnosperamae:
¾ fam. Taxaceae: genul Taxus
¾ fam. Pinaceae : genul Pinus, genul Larix, genul
Picea, genul Abies, genul Pseudotzuga
¾ fam. Taxodiaceae: genul Taxodium
¾ fam.Cupresaceae:genul Thuja, genul
Chamaecyparis, genul Juniperus
- Subâncrengătura Angiospermae:
¾ fam. Salicaceae : genul Salix, genul Populus
¾ fam. Juglandaceae: genul Juglans
¾
fam. Betulaceae: genul Betula, genul Alnus, genul
Corylus, genul Carpinus
¾ fam. Fagaceae: genul Fagus, genul Castanea, genul
Quercus
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¾
¾
¾
¾
¾

1.1.2.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.1.3.

1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.2.22.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

fam. Ulmaceae: genul Ulmus
fam. Moraceae: genul Morus, genul Maclura
fam. Buxaceae
fam. Berberidaceae
fam. Rosaceae: genul Crataegus, genul Sorbus,
genul Pyrus, genul Malus, genul Rubus, genul
Prunus
¾ fam. Leguminosaae: genul Gleditzia, genul
Sophora, genul Laburnun, genul Robinia
¾ fam. Aceraceae: genul Acer
¾ fam. Platanaceae: genul Platanus
¾ fam. Tiliaceae: genul Tilia
¾ fam. Tamaricaceae
¾ fam. Eleagnaceae
¾ fam. Cornaceae: genul Cornus
¾ fam. Ericaceae: genul Vaccinium
¾ fam. Oleaceae: genul Fraxinus, genul Lygustrum
¾ fam. Caprifoliaceae: genul Sambucus, genul
Viburnum, genul Lonicera
x Temperamentul plantelor lemnoase forestiere
x Ecologia plantelor lemnoase forestiere: cerinţele
plantelor lemnoase forestiere faţă de climă şi sol
x Arealul plantelor lemnoase forestiere
x Importanţa plantelor lemnoase forestiere: economică şi
silviculturală
PEDOLOGIE FORESTIERĂ
x Factorii de solificare: roca, relieful, clima, vegetaţia şi
fauna, activitatea omului
x Partea minerală şi organică a solului: praful , nisipul,
argila, scheletul solului, humusul de pădure
x Însuşirile fizice ale solului: culoarea solului,
temperatura solului, aerul din sol, textura solului,
structura solului, apa din sol, porozitatea şi consistenţa
solului
x Însuşiri chimice ale solului: soluţia solului, coloizii
solului, capacitatea de adsorbţie, reacţia solului, pH-ul
x Proceduri standard de recoltare a probelor de sol
x Determinarea însişirilor fizice şi chimice ale solului
x Profilul de sol
x Orizonturi de sol : separare după culoare, măsurare,
identificare
x Clase de sol/Tipuri de sol (răspândire, fertilitate,
proprietăţi fizice şi chimice, flora indicatoare, tipuri de
litieră)
CLIMATOLOGIE FORESTIERĂ
x Compoziţia chimică a atmosferei
x Straturile atmosferei
x Elemente meteorologice:
- temperatura aerului, solului, apei
- apa în atmosferă şi în sol
- aerul atmosferic (mişcare şi compoziţie)
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1.2.23.

- nebulozitatea atmosferică
- radiaţia solară
x Instrumente folosite pentru determinarea elementelor
meteorologice

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Determinatoare pentru plante forestiere
- Atlas dendrologic
- Eşantioane de elemente dendrologice
- Specii lemnoase de interes forestier din parcuri dendrologice şi fond forestier
- Probe de sol, ph-metrul Hellige, vase Petri, soluţii indicatoare, sonde pentru recoltat, riglă,
hârleţ, ruletă, atlas Munsell (culorile solului), trusă pedologică
- Profile de sol
- Termometre, umidometre, pluviometru, heliograf, staţie meteo

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră” trebuie să fie
abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al
elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
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deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat.
Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat este o metodă ce urmăreşte conştientizarea elevilor în
legătură cu propria lor activitate de cunoaştere, respectiv stimularea abilităţilor de gândire critică.
Se cere elevilor să formeze perechi şi să completeze o fişă de lucru cu un tabel cadru cu trei
coloane:
ŞTIU
VREAU SĂ ŞTIU
AM ÎNVĂŢAT

În prima coloană vor trece ceea ce ştiu despre subiect, iar în coloana a doua vor trece ceea ce vor să
ştie despre subiect.
În continuare li se va cere elevilor să citească un text pe tema lecţiei de pe o fişă de documentare.
După lecturarea textului se va reveni la întrebările pe care le-au formulat înainte de a citi textul şi pe
care le-au trecut în coloana “Vreau sa ştiu”.
Se va verifica la care întrebări s-au găsit răspunsuri şi se vor trece aceste răspunsuri în coloana “Am
învăţat”.
În continuare elevii vor verifica ce alte informaţii au găsit în text şi care nu au legătura cu nici una
din întrebările puse la început şi le vor trece şi pe acestea în coloana “Am învăţat”.
În final se vor trece în revistă cu elevii întrebările care au rămas fără răspuns şi se va discuta
posibilitatea găsirii unor surse care să furnizeze răspunsuri la aceste întrebări. Acest lucru se poate
constitui şi ca o temă acasă pentru elevi.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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b.

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificăm în acest sens o fişă de evaluare pe bază de itemi pentru unitatea de rezultate ale
învăţării 1: Identificarea elementelor vegetale, pedologice şi meteorologice din mediul
forestier.
Cunoştinţe:
1.1.1.Descrierea plantelor lemnoase de interes forestier
Abilităţi :
1.2.1.Prezentarea elementelor morfologice ale plantelor lemnoase forestiere
1.2.4.Identificarea plantelor lemnoase forestiere

TEST DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR
I. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, ...) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul
este fals:
(15 p)
a) Pinul comun are scoarţa roşie cărămizie.
b) Bradul are înrădăcinare trasantă.
c) Molidul are seminţele aripate.
d) Acele laricelui sunt căzătoare.
e) Conurile bradului se coc în al doilea an de la formare.
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II. În coloana A sunt indicate Speciile, iar în coloana B Termenii dendrologici corespunzători
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
(15 p)
A. Specii
B Termeni dendrologici
l. molid
a. aril roşu
2. brad
b. lujeri scurţi
3. larice
c. dungi albe pe faţa inferioară a acului
4. zâmbru
d. conurile nu se deschid
5. tisa
e. ace înţepătoare
f. pseudobace
III.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 5), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
(15 p)
1. Acele jneapănului sunt câte:
a. 2 în teacă;
b. 5 în teacă;
c. 3 în teacă.
2. La coacere, conurile de brad:
a. se dezarticulează;
b. cad nedesfăcute;
c. își deschid solzii şi eliberează seminţele.
3. Înrădăcinarea molidului este:
a. pivotantă;
b. mixtă;
c. trasantă.
4. Conurile pinului comun se coc în:
a. al doilea an;
b. primul an;
c. al treilea an.
5.Lujerii pinului negru sunt:
a. geniculaţi nerăşinoşi;
b. drepţi, groşi, rigizi;
c. drepţi, subţiti, flexibili.
IV. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul care completează corect fiecare din următoarele
afirmaţii:
(15 p)
a) Acele de molid sunt aşezate ....................... pe lujeri.
b) Conurile de brad se recoltează în luna ..................
c) Lemnul laricelui este de esenţă ...........................
d) Înrădăcinarea bradului este ..................................
e) Acele duglasului emană un miros aromat de ....................
V. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
(10 p)
Seminţele bradului au formă . . . . . . .(1) . . . . . . , aripioara este . . . . . . (2). . . . . . cu sămânţa şi în
tegument prezintă o punguţă cu . . . . . (3). . . . . . . . .
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Acele pinului comun sunt grupate câte . . . .(4) . . . . . într-o teacă, moi, neînţepătoare, cu o coloraţie
. . . (5). . . . pe partea superioară.
VI. Molidul este răşinosul cu ponderea cea mai mare în suprafaţa păduroasă a ţării.
Răspundeţi la următoarele cerinţe referitoare la molid:
(20 p)
a) Descrieţi acele molidului
b) Precizați modul de dispunere a conurilor pe lujeri
c) Descrieţi seminţele acestui rășinos
d) Precizați ce tip de înrădăcinare are molidul
e) Precizați care este procentul pe care îl ocupă molidul în suprafaţa păduroasă a ţării
Total: 90 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu
Timp de lucru: 40 de minute

x Bibliografie:
1. Postolache V: Dendrologie, Manual pentru clasa a IX-a, licee silvice și anul I şcoli
profesionale, Bucureşti, 1994.
2. Şofletea N.: Dendrologie, Vol. I şi II, Editura „Pentru Viaţă”, Braşov, 2002
3. D. Tîrziu, Gh, Spîrchez: Solurile României, 2002
4. I. Iancu, C Roşu: Pedologie şi Staţiuni Forestiere, manual pentru clasa a X-a, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
5. Regia Naţională a Pădurilor: Cartea Pădurarului, 2003
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MODUL II: PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII
x Notă introductivă
Modulul „Produse nelemnoase ale pădurii”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Silvicultură, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal,
filieră tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Produse nelemnoase ale pădurii” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Silvicultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. APLICAREA
LUCRĂRILOR DE
VALORIFICARE A PRODUSELOR
NELEMNOASE ALE PĂDURII
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

3.1.1.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.32.
3.2.33
3.2.34.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

Conţinuturile învăţării

PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII
x Produse ale pădurii folosite în industria alimentară:
fructe
de
pădure,
ciuperci
comestibile
(identificare, recoltare, colectare, prelucrare)
x Produse ale pădurii folosite în industria chimică:
produse cu conţinut ridicat de tanaţi, răşini,
lacuri, coloranţi (identificare, recoltare, colectare,
prelucrare)
x Produse ale pădurii folosite în industria mică,
artizanat şi de uz gospodăresc: nuiele pentru
înpletituri, bureţi de iască, pomi de iarnă
(identificare, recoltare, colectare, prelucrare)
x Produse ale pădurii folosite în agrozootehnie:
identificare, recoltare, colectare, prelucrare
x Produse ale pădurii folosite în industria farmaceutică:
plante medicinale şi aromatice (identificare,
recoltare, colectare, prelucrare)
x Norme de securitate şi sănătate a muncii la aplicarea
lucrărilor valorificare a produselor nelemnoase ale
pădurii
x Creşterea albinelor şi valorificarea produselor
apicole
x Norme de securitate şi sănătate a muncii la creşterea
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3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.32.
3.2.33
3.2.34.

3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.
3.2.30.
3.2.31.
3.2.32.
3.2.33.
3.2.34.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

albinelor şi prelucrarea produselor apicole
x Documentaţia specifică lucrărilor de valorificare a
produselor nelemnoase ale pădurii
SPECII DE VÂNAT (aspect morfologic,
comportament individual şi colectiv, activitate diurnă şi
nocturnă, mod de hrănire, răspândire, reproducere,
metode şi perioada de vânătoare):
x Vânatul nerăpitor cu păr (fam. Cervidae, Bovidae,
Suidae, Leporidae, Sciuridae, Muridae,
Myocastoridae)
x Vânatul răpitor cu păr (fam. Ursidae, Canidae,
Felidae, Musteliadae)
x Vânatul nerăpitor cu pene (fam. Tetraonidae,
Phasianidae, Columbidae, Gruidae, Otitidae,
Anatidae, Pelicanidae, Phalacrocoracidae, alte familii
de păsări de baltă)
x Vânatul răpitor cu pene (fam. Accipitridae,
Falconidae)
GOSPODĂRIREA FONDURILOR DE
VÂNĂTOARE
x Liniştea şi adăpostul vânatului
x Măsuri de prevenire şi combatere a braconajului
x Metode de prevenire şi combatere a atacurilor de
animale ce produc pagube vânatului
x Măsuri de prevenire şi combatere a bolilor vânatului
x Asigurarea hranei pentru vânat
x Instalaţii vânătoreşti
x Evaluarea speciilor de vânat
x Metode de vânătoare
x Regimul armelor şi muniţiilor
x Rrofee de vânat
x Prelucrarea şi condiţionarea vânatului
x Valorificarea produselor vânătoreşti
x Acţiuni de populare şi repopulare cu specii de vânat
x Norme de sănătate şi securitate a muncii specifice
activităţilor vânătoreşti
x Documentaţia specifică acţiunilor vânătoreşti
FLORA ŞI FAUNA APELOR DE MUNTE
x Zonele piscicole
x Capacitatea biogenică a apelor de munte
x Caracteristicile fizico-chimice ale apelor de munte
x Peştii din apele de munte: caractere morfologice,
hrănire, reproducere, răspândire, perioade de pescuit
x Măsuri de prevenire şi combatere a bolilor la
salmonide
x Lucrări de amenajare a apelor de munte
x Acţiuni de populare şi repopulare a apelor de munte
cu salmonide
x Norme de sănătate şi securitate a muncii în
salmonicultură
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x

-

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
Materiale pentru recoltarea şi colectarea fructelor de pădure: coşuri, găleţi, lăzi, butoaie,
conservanţi, uscătoare, depozite frigorifice
Materiale pentru recoltarea şi colectarea ciupercilor comestibile: determinatoare pentru
ciuperci comestibile, coşuri, găleţi, cuţite, grătare de lemn pentru uscare, butoaie pentru
saramurare, depozite frigorifice
Materiale pentru obţinerea, prelucrarea şi valorificarea produselor apicole
Echipamente de protecţie a muncii folosite la recoltarea, prelucrarea și conservarea
produselor nelemnoase ale pădurii
Piese naturalizate, colecţie de urme de vânat, planşe, albume, trofee, cuşti pentru vânat viu
Albume cu fauna forestieră, albume cu câini de vânătoare, albume cu tipuri de arme şi muniţii
Instalaţii de hrănire a vânatului
Materiale pentru evaluarea efectivelor de vânat: grafice, formulare, centralizatoare, binocluri,
dispozitiv GPS, dispozitiv de comunicare prin radio
Arme de vânătoare şi muniţie aferentă
Trusă de întreţinere şi curăţat arme de vânătoare
Echipamente pentru prelucrarea şi condiţionarea vânatului
Filme cu acţiuni de evaluare a vânatului, acţiuni de vânătoare şi despre biologia speciilor de
vânat
Capcane, dispozitive pentru transport vânat viu
Atlas cu peştii din apele de munte
Acvariu
Termometru, pH-metru, echipament pentru determinarea automată a calităţii apei
Echipament pentru pescuit în ape de munte: beţe, fir, momeli

x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Produse nelemnoase ale pădurii” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Produse nelemnoase ale pădurii” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
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 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este „Metoda
Cubului”.
Metoda Cubului facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de vedere.
Metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei şi ofera elevilor posibilitatea de a dezvolta
competenţele necesare unor abordări complexe.
Pasul 1- Se anunţă tema pusă în discuţie
Pasul 2- Se împarte clasa în 6 grupuri
Pasul 3- Prezentarea unui cub din carton cu feţele divers colorate
Pasul 4- Pe feţele cubului sunt notate cuvintele: Descrie, Compară, Asociază, Analizează,
Aplică, Argumentează.
Pasul 5- Se atribuie roluri membrilor fiecărui grup:
- cititorul: rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra;
- ascultătorul activ/ cercetaşul: repetă sarcina, o reformulează, adresează întrebări
profesorului;
- interogatorul: solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii grupului;
- rezumatorul: va fi “raportorul” grupului, va trage concluziile, le va nota şi le va comunica
întregii clase;
Pasul 6- Elevii vor lucra pe grupe (unii la tablă, alţii pe caiete, alţii pe foi);
Pasul 7- rezumatorul grupului va prezenta întregii clase modul în care grupul său a rezolvat
cerinţa;
Pasul 8- Se aduc lămuriri, completări de către profesor.
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Avantajele acestei metode sunt următoarele:
- permite diferenţierea sarcinilor de învăţare;
- stimulează creativitatea, gândirea logică;
- sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii).
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
c. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
d. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificăm în acest sens o fişă de evaluare prin eseu pentru unitatea de rezultate ale învăţării:
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Aplicarea lucrărilor de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii.
MODULUL
TEMA
CLASA
ELEV
NOTA

Produse nelemnoase ale pădurii
Hrana vânatului
a IX- a

FIŞĂ DE EVALUARE
Elaborați un eseu cu tema „Hrana vânatului”, după următoarea structură de idei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modul de clasificare a hranei vânatului
Speciile de plate ce se pot constitui în hrană cultivată pentru cervidae
Momentul administrării vânatului a hranei complementare
Exemplificarea hranei complementare
Instalaţiile prin care se administrează hrana complementară
Alte materiale care se administrează vânatului, pentru sănătatea acestuia
Tipuri de hrănitori folosite pentru cervidae
Prezentarea locurilor unde poate fi cultivată hrana vegetală pentru vânat
Elementele în funcţie de care se calculează suprafaţa necesară pentru obţinerea hranei
vânatului

10p
10p
10p
10p
10p
10p
10p
10p
10p

Se acordă din oficiu: 10 puncte
Timp pentru completarea fişei: 30 de minute

x Bibliografie
1. Achimescu, C: Exploatarea lemnului şi valorificarea produselor accesorii ale pădurii,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
2. Corlăţeanu, S: Produsele accesorii ale pădurii, Editura CERES, Bucureşti, 1984.
3. Decei, I, Vlad, I, Predescu, Gh, Lucescu, A, Bîrlea, B: Amenajarea şi exploatarea
pădurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.
4. Ivănescu Şt, Nicovescu, H, Nedea, P: Răchitării, Editura CERES, Bucureşti, 1979.
5. Almăşan,H, Popescu, C, Decei, P: Economia vânatului şi salmonicultură, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987.
6. Decei, P: Creşterea păstrăvului, Editura CERES, Bucureşti, 1978.
7. Manolache, L, Disescu, G: Mic atlas cinegetic românesc, Bucureşti, 1977.
8. Neacşu, A, Nicolau, C: Vânatul cu trofee, Editura CERES, Bucureşti, 1982.
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
PROTECŢIA MEDIULUI:
1. Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
2. Tehnician hidrometeorolog
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente calificărilor
sus menţionate.
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 4
Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice generale
URÎ 1. Caracterizarea ecosistemelor
naturale şi antropice
URÎ 2.Investigarea ecosistemelor
URÎ 3. Caracterizarea bazinelor
hidrografice
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX –a
Învățământ liceal – filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: PROTECŢIA MEDIULUI
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I.Ecologie generală
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

144
36
-

Modul II.Metode practice de investigare a ecosistemelor
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

108
72

Modul III.Hidrografie
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

72
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul4.*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore/an = 3săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele școală/ la operatorul
economic/ instituția publică parteneră.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: ECOLOGIE GENERALĂ
x

Notă introductivă

Modulul „Ecologie generală”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Protecţia mediului, face parte din cultura de
specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente claseia IX-a, învăţământ liceal, filieră
tehnologică.
Modulul are alocat un numărulde 144 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Ecologie generală” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilorprofesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională
Protecţia mediului sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1.CARACTERIZAREA
ECOSISTEMELOR NATURALE
ŞI ANTROPICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.1.2.
1.2.2.
1.3.2.
1.1.3.
1.2.3.
1.3.3.
1.1.4.
1.2.4.
1.3.4.
1.1.5.
1.2.5.
1.3.5.
1.1.6.
1.2.6.
1.1.7.
1.2.7.
1.1.8.
1.2.8.
1.1.9.
1.2.9.
1.1.10.
1.2.10.
1.1.11.
1.2.11.
1.2.12.
1.1.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.

1.1.13.

1.2.18.
1.2.19.

1.1.14.

1.2.20.

Conţinuturile învăţării

Noììiuni generale de ecologie
x Ecosistemul
x Trăsături ecologice ale ecosistemului
x
Sistemele biologice èi mediul lor
Integralitatea
Echilibrul dinamic
Autoreglarea
Caracterul istoric (evoluţia sistemelor biologice)
Caracterul informaţional
Ierarhia sistemelor biologice şi ecologice
x
Organizarea ecosistemelor
x
Evoluìia ecosistemelor
x
Biotopul
x
Biocenoza
Structura trofică a biocenozei
Structura pe specii a biocenozei

x
Nişa ecologică
x
Populaţiile
x
Funcţiile ecosistemului
x
Structura spaţială şi dinamica ecosistemului
x
Succesiunea ecologică
Tipuri de ecosisteme terestre:
x silvice
x de pajişte
x deşertice
Tipuri de ecosisteme acvatice:
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x
x
x
x
x

1.2.21.

1.1.15.

1.2.24.
1.2.25.

1.1.17.

1.2.26.
1.2.27.
1.2.28.
1.2.29.
1.2.30.
1.2.31.
1.2.32.
1.2.33.
1.2.34.
1.2.35.

1.1.18.

Tipuri de ecosisteme antropice

1.2.22.
1.2.23.

1.1.16.

lotice
lacustre
palustre
marine
oceanice

Efectele antropizării asupra ecosistemelor naturale
x Modificări climatice
x Încălzirea globală: modificarea alternanţei
anotimpurilor, creşterea nivelului Oceanului
Planetar, hazarde naturale (cicloane, tsunami)
x Distrugerea biodiversităţii: pădurile tropicale şi
subtropicale
x Efectul zgomotelor şi vibraţiilor asupra
organismului uman
x Legislaţia în vigoare referitoare la protecţia
aşezărilor umane
Tipuri de agroecosisteme
x Conceptul de dezvoltare durabilă şi agricultură
ecologică
x Originea şi dezvoltarea agriculturii ecologice
x Principiile şi practicile agriculturii ecologice
x Avantajele agriculturii ecologice
Ecosfera:
x organizare
x circuite bio–geo-chimice globale
x degradare (cauze şi consecinţe ecologice)
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

Impactul activităţilor antropice asupra mediului
înconjurător
x Activităţi antropice cu efect negativ asupra
ecosistemelor
Urbanizarea
Transporturile
Industria
Construcţiile
Agricultura
Turismul
Depozitarea deşeurilor
Exploatarea resurselor de apă
x Consecinţele activităţilor antropice asupra apelor de
suprafaţă şi subterane:
Riscul de eutrofizare
Poluarea cu ape uzate
Creşterea tubidităţii
Deteriorarea calităţii apelor subterane
x Consecinţele activităţilor antropice asupra solului:
Uscarea solului
Alunecări de teren
Pierderea recoltelor agricole
Apariţia haldelor
Degradarea cursurilor apelor curgătoare
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Distrugerea zonelor de agrement
Distrugerea bunurilor culturale
Conflicte privind utilizarea terenurilor
Strămutări
Defrişarea perimetrelor de exploatare, etc
x Consecinţele activităţilor antropice asupra aerului:
Praf cauzat de trafic
Gaze de eşapament
Smog şi fum
Gaze nocive
Zgomot
Vibraţii etc.
x Consecinţele activităţilor antropice asupra
biodiversităţii:
Distrugerea/ alterarea totală sau parţială a florei în zonele
vizate
Distrugerea/ alterarea totală sau parţială a faunei în
zonele vizate
Impact asupra peisajului
x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
-

Calculator, videoproiector, Internet
Manuale, auxiliare curriculare
Soft-uri educaționale specifice
Legislaţie de protecţie a mediului
Flacoane pentru prelevarea probelor

x

Sugestii metodologice:

La baza elaborării curriculum-ului „Ecologie generală” a stat Standardul de Pregătire Profesională,
respectiv unitatea de rezultate ale învăţării „Caracterizarea ecosistemelor naturale şi antropice”.
Standardul de Pregătire Profesională s-a proiectat după un model nou, centrat pe rezultate ale învăţării
(cunoştinţe, abilităţi, atitudini).
Conţinuturile modulului „Ecologie generală” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată
cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor, prin folosirea metodelor şi procedeelor
didactice perfect adaptate scopurilor propuse.
Modulului „Ecologie generală” îi sunt alocate conform planului de învăţământ un număr total de 144
ore, din care 36 ore laborator tehnologic.
Modulul are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi
mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete
de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic,
dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Numărul de ore alocate fiecărei teme în parte rămâne la latitudinea cadrului didactic, profesorul
rămânând a hotărî asupra acestora în funcţie de resursele materiale de care dispune, de nivelul de
cunoştinţe anterioare pe care le posedă elevii, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor noi de către aceştia
şi de importanţa pe care profesorul o acordă fiecărei teme.
Activitățile de învățare vizează:
Domeniul de pregătire profesională: Protecţia mediului
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 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor,
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de documentare,
modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi activităţi de
învăţare în măsură să asigure o pregătire de bază corespunzătoare în vederea dobândirii cunoştinţelor,
abilităţilor şi atitudinilor de nivel 4 specifice calificării. Metodele şi tehnicile de învăţare vor fi alese
ţinând cont de faptul că elevii au stiluri de învăţare diferite şi vor fi adaptate în funcţie de cele 3 tipuri
principale de învăţare:
9 stilul vizual;
9 stilul auditiv;
9 stilul practic.
Pentru a avea o eficienţă maximă şi a acoperi cele 3 tipuri de învăţare propunem utilizarea
următoarelor activități de învățare:
9 video şi film;
9 multimedia;
9 brainstorming;
9 teme şi proiecte integrate;
9 vizite de documentare;
9 vizite de studiu.
În vederea centrării învăţării pe elev, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de
învăţare ale fiecărui elev, inclusiv adaptarea la elevii cu CES şi pentru asigurarea dobândirii
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor prevăzute de SPP şi curriculum, se recomandă:
9 utilizarea unor metode active/ interactive (de exemplu, învăţarea prin descoperire, învăţarea
problematizată, învăţarea prin cooperare);
9 realizarea de proiecte şi portofolii;
9 utilizarea calculatorului;
9 desfăşurarea unora dintre activităţi cu participarea unor reprezentanţi ai domeniului de
pregătire.
Orele de instruire teoretică vor avea un caracter activ – participativ din partea elevilor, în demersul
didactic utilizându-se fişe de lucru sau fişe de observaţie, aplicând metodele didactice precizate
anterior. În cadrul orelor de laborator tehnologic, se recomandă ca elevii să execute individual fiecare
determinare experimentală în parte, creându-se, astfel, condiţiile formării abilităţilor practice specifice
calificării. După terminarea determinărilor practice, fiecare elev îşi va întocmi propriul referat al
lucrării, referat care poate fi utilizat de către profesor şi ca instrument de evaluare curentă.
În cazul conţinuturilor învăţării referitoare la Activităţi antropice cu efect negativ asupra
ecosistemelor se poate aplica metoda 6-3-5 care presupune, în acest caz:
- împărţirea clasei în grupe de câte 6 elevi, fiecare elev primind câte o hârtie împărţită în 3
coloane;
- profesorul comunică tema discuţiei, respectiv Activităţi antropice cu efect negativ asupra
ecosistemelor;
Domeniul de pregătire profesională: Protecţia mediului
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fiecare elev va scrie 3 idei (în cele 3 coloane de pe hârtia primită) referitoare la tema discutată;
fiecare elev va trece foaia, completată, colegului din dreapta sa şi va prelua foaia celui din
stânga;
- va citi ideile colegului şi va nota propriile idei sau va încerca să le îmbunătăţească pe cele
anterioare, după care trimite foaia mai departe;
- rotirea foilor se va face de 5 ori, până când foile vor ajunge la elevul de la care au plecat;
- în felul acesta, toate ideile, completările, îmbunătăţirile vor fi văzute de către toţi membrii
grupului;
- la final, profesorul va sintetiza informaţiile primite de la toate gupele şi va comunica ideile cele
mai viabile.
Metoda prezintă avantajul îmbinării muncii individuale cu cea în echipă, permiţând chiar şi elevilor
mai puţin comunicativi să-şi exprime părerile. De asemenea, metoda stimulează imaginaţia şi
creativitatea elevilor, făcând posibilă crearea unor idei din alte idei.
-

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă, iar în final, o evaluare sumativă.
Ca instrumente de evaluare se pot utiliza: observarea sistematică, proiectul, portofoliul, tema în clasă,
autoevaluarea. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe de observare, fişe
de autoevaluare, fişe de evaluare (teste) cuprinzând itemi obiectivi, semiobiectivi, subiectivi.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi
care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/ practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
Domeniul de pregătire profesională: Protecţia mediului
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x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Propunem câteva exemple de itemi pentru o fişă de evaluare a rezultatului învăţării Interpretează
relaţia biotop – biocenoză pentru caracterizarea ecosistemelor:
Numele şi prenumele:
Clasa:
Data:

FIŞĂ DE EVALUARE
Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 5), scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare
răspunsului corect:
1. Autoreglarea, ca însuşire fundamentală a sistemelor biologice, asigură:
a. recepţionarea de informaţii din mediu şi stocarea lor;
b. prelucrarea informaţiilor recepţionate din mediu şi efectuarea răspunsului;
c. răspunsul la stimuli şi înmulţirea numărului de indivizi.
2. Ecosistemul este format din:
a. biocenoză;
b. ecotop;
c. biotop şi biocenoză;
d. organisme vegetale şi animale.
3. Relaţia între indivizi de sexe diferite, având ca rezultat perpetuarea speciei, este o relaţie:
a. intraspecifică de răspândire;
b. intraspecifică de reproducere;
c. interspecifică de răspândire;
d. interspecifică de reproducere.
4. Biocenoza este:
a. un ansamblu de populaţii de animale care trăiesc în acelaşi biotop;
b. un ansamblu de populaţii care aparţin aceleiaşi specii;
c. un sistem biologic;
d. un sistem închis.
5. Homocromia este fenomenul prin care:
a. animalele emit lumină biologică;
b. culoarea corpului unui animal se aseamănă cu acea a substratului;
c. culoarea corpului unui animal se modifică în funcţie de anotimp;
d. unele animale se aseamănă între ele.

I.

5 x 2 puncte = 10puncte
II.

Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B:
A – Categorii de factori
1. Factori geografici
2. Factori mecanici
3. Factori fizici
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a. Mişcări ale aerului, apelor
b. Compoziţia chimică a solului
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d. Temperatura
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A – Specii aflate în relație
1. Cerb-veveriţă
2. Vulpe-găină
3. Leguminoase-bacterii fixatoare
de azot
4. Câine-limbric
5. Grâu-buruieni

B – Tipuri de relație
a. Simbioză
b. Neutralism
c. Competiţie (concurenţă)
d. Prădătorism
e. Parazitism
f. Canibalism
5 x 2 puncte = 10puncte

A – Tipuri de sisteme
1. Sisteme izolate
2. Sisteme închise

III.

a.
b.
c.
d.

B – Tipuri de schimb cu mediul
a. Realizează schimb energetic cu mediul
b. Realizează schimb material şi energetic cu mediul
c. Nu realizează schimb material şi energetic cu
mediul
2 x 2 puncte = 4puncte

Întocmiţi un eseu cu titlul Biocenoza ca sistem biologic, după următoarea structură de
idei:
Definirea noţiunii de sistem
Clasificarea sistemelor
Definirea biocenozei ca sistem biologic
Prezentarea categoriilor de organisme din biocenoză după clasificarea taxonomică şi după
poziţia trofică ocupată
60 puncte

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
Timpul de lucru este 1 oră.
x

Bibliografie

1. Ghenescu N., Drăgoşoiu Gh., Onuţu I. – Ecologie, clasa a IX-a, Editura Crepuscul 2004
2. Ciarnău R. şi colaboratorii – Ecologie şi protecţia mediului, clasa a X-a, Editura Economică
Preuniversitaria
3. Găldean N., Staicu G. - Ecologie şi protecţia mediului, clasa a XI-a, Editura Economică
Preuniversitaria
4. Găldean N., Staicu G., Rusti D. - Ecologie şi protecţia mediului, clasa a XII-a, Editura
Economică Preuniversitaria
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MODUL II: METODE PRACTICE DE INVESTIGARE A ECOSISTEMELOR
x

Notă introductivă

Modulul „Metode practice de investigare a ecosistemelor”, componentă a ofertei educaţionale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Protecţia mediului,
face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a,
învăţământ liceal, filieră tehnologică.
Modulul are alocat un numărulde 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

72 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Metode practice de investigare a ecosistemelor” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul
de pregătire profesională Protecţia mediuluisau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 2. INVESTIGAREA
ECOSISTEMELOR
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.1.2.
2.2.2.
2.3.2.
2.1.3.
2.2.3.
2.3.3.
2.1.4.
2.2.4.
2.3.4.
2.1.5.
2.2.5.
2.3.5.
2.1.6.
2.2.6.
2.3.6.
2.1.7.
2.3.7.
2.1.8.
2.3.8.
2.1.9.
2.3.9.
2.1.10.
2.3.10.
2.1.11.
2.3.11.
2.1.12.

Conţinuturile învăţării

Noţiunea de sistem ecologic
x Alcătuirea biotopului
x Limite de toleranţă
x Factori limitanţi
x Niveltrofic
x Piramida
trofică
x Lanţuri trofice
x Reţeaua trofică
Determinarea temperaturii apei, aerului şi solului
Determinarea umidităţii aerului şi solului
Determinarea precipitaţiilor solide şi lichide
Investigarea cantitativă a populaţiilor biocenozelor
Listafloro-faunistică
x Frecvenţa
x Abundenţa relativă
x Dominanţa numerică
x Dominanţa înbiomasă
x Determinarea numărului de organisme pentru
fitocenoză şi zoocenoză
x Recoltarea probelor pentru studiul ecologic al
fitocenozelor
Indicele de semnificaţie ecologică
Indicele de afinitate cenotică
Reguli privind sănătatea şi securitatea în muncă
specifice activităţilor realizate
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Reguli AII specifice
Tipuri de accidente posibile
Măsuri de prim ajutor specifice
Identificarea riscurilor în muncă
x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- calculator conectat la internet, videoproiector, filme didactice, softuri educationale
- flacoane pentru prelevarea probelor
- manual de specialitate
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Metode practice de investigare a ecosistemelor” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Metode practice de investigare a ecosistemelor” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică
din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate
mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate,
prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, inclusiv adaptarea
la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor,
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de documentare,
modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
Domeniul de pregătire profesională: Protecţia mediului
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x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi activităţi de
învăţare în măsură să asigure o pregătire de bază corespunzătoare în vederea dobândirii cunoştinţelor,
abilităţilor şi atitudinilor de nivel 4 specifice calificării. Metodele şi tehnicile de învăţare vor fi alese
ţinând cont de faptul că elevii au stiluri de învăţare diferite şi vor fi adaptate în funcţie de cele 3 tipuri
principale de învăţare:
9 stilul vizual;
9 stilul auditiv;
9 stilul practic.
Pentru a avea o eficienţă maxima şi a acoperi cele 3 tipuri de învăţare este indicată utilizarea vizitelor
de documentare și a vizitelor de studiu.
Fiind un modul cu caracter predominant practic, prin pacurgerea căruia se umăreşte formarea unor
abilităţi specific analizelor de laborator, o metodă didactică recomandată este experimentul.
Aplicarea acestei metode didactice va contribui la asimilarea cunoştinţelor şi la formarea abilităţilor şi
atitudinilor coerspunzătoare unităţii de rezultate ale învăţării prevăzute în Standardul de Pregătire
Profesională.
Pentru fiecare experiment în parte elevii vor primi fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de
observaţie, în care vor fi prezentate sarcinile de lucru.
Se recomandă ca elevii să lucreze individual, asigurându-se, astfel, formarea abilităţilor şi atitudinilor
prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională, dar și pe grupe formate din 2-3 elevi, formându-se,
astfel şi abilităţi de lucru în echipă. După terminarea determinărilor practice, fiecare elev îşi va întocmi
propriul referat al lucrării, referatul și fișele putând fi utilizate de către profesor ca instrumente de
evaluare curentă.
Orele de instruire teoretică vor avea un caracter activ – participativ din partea elevilor, în demersul
didactic utilizându-se fişe de lucru sau fişe de observaţie, aplicând metode didactice adecvate.
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
c. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
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d.

Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi
care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/ practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.

Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Noţiunea de sistem
ecologic

Abilităţi

Investigarea cantitativă a
populațiilor biocenozelor
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Exemplu de fișă de lucru:
A. Într-o pădure de fag se fac observaţii timp de 2 ore zilnic, în 3 zile din sezoane diferite. Raportul
observaţiei, după terminarea investigaţiilor, se prezintă astfel:
- ziua 1: 5 indivizi de mierlă, 10 indivizi de piţigoi mare, 3 indivizi de uliu şoricar şi 14 indivizi de
vrabie;
- ziua 2: 4 indivizi de piţigoi albastru, 6 indivizi de mierlă și 5 indivizi de ticlan;
- ziua 3: 10 indivizi de vrabie şi 4 indivizi de mierlă.
Determinați:
a) frecvenţa speciilor de vrabie şi piţigoi mare;
b) abundenţa relativă a uliului şoricar.
Pentru determinare, utilizați următoarele formule de calcul:
F = 100 x p/P, unde:
F = frecvenţa taxonului, în %,
P = numărul total de probe în care apare taxonul considerat, în bucăți,
P = numărul total de probe prelevate, în bucăți.
A = 100 x n/N, unde:
A = abundenţă relativă, în %,
n = numărul de indivizi aparţinând taxonului considerat, în bucăți,
N = numărul total de indivizi colectaţi în probă, indiferent de taxonul căruia îi aparţine, în bucăți.
Exemple de itemi pentru evaluare:
1. În coloana A sunt indicați Indicii biocenozei, iar în coloana B, Definițiile indicilor respectivi.
Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B
A - Indicii biocenozei
B - Definițiile indicilor
1. Abundenţa relativă

a) Raportul dintre numărul de probe conţinând specia dată şi
numărul total de probe adunate în acelaşi timp.

2. Frecvenţa

b) Exprimă influenţa uneia sau a mai multor specii asupra
structurii şi funcţionării biocenozei.

3. Constanţa

c) Raportul dintre numărul sau masa indivizilor unei specii faţă
de ale celorlalte speciidintr-o probă sau din totalul probelor
adunate în acelaşi timp.

4. Dominanţa

d) Se exprimă, de obicei, în funcţie de frecvenţă.

3. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
a) Frecvenţa unei specii este raportul dintre numărul de probe conţinând …(1)…… data şi
numărul…(2)………….de probe adunate în acelaşi timp.
b) Indicii se folosesc pentru a exprima unele raporturi …(3)………..între speciile unei biomase sau a
exprima unele relaţii de grup între …(4)……….unei biomase.
x Bibliografie
1. Găldean N., Staicu G., Rusti D. - Ecologie şi protecţia mediului, clasa a XII a, Editura
economică preuniversitaria
2. Mohan Gh, Ardelean A. – Ecologie şi protecţia mediului, Ed. SCAIUL, Bucureşti, 1993
3. Fabian Ana, Onaca R, - Ecologie Aplicată, Casa de Editură Sarmis Cluj-Napoca, 1999
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MODUL III. HIDROGRAFIE
x

Notă introductivă

Modulul „Hidrografie” este o componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Protecția mediului și face parte din cultura
de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ liceal, filieră
tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 72 ore/an, conform planului de învățământ.
Modulul „Hidrografie” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate
în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Protecția mediului sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. CARACTERIZAREA
BAZINELOR HIDROGRAFICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
3.1.2.
3.2.2.
3.3.3.
3.1.3.
3.2.3.
3.3.4.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.1.4.
3.1.5.

3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

3.3.5.
3.3.7.

Conţinuturile învăţării

Cerinţe referitoare la:
- Circuitul apei în natură (circuitul mare, circuitul
scurt principal, circuitul curt secundar)
- Bilanțul apei în natură
- Analiza factorilor climatici principali ai circuitului
apei în natură:
- Temperatura aerului
- Temperatura solului
- Evaporația
- Umiditatea aerului
- Precipitațiile atmosferice
Elementele râurilor:
- Izvor
- Gură
- Lungimea râului
- Forma în plan a râului
- Profilul longitudinal
Clasificarea rețelelor hidrografice în funcție de:
- Permanența scurgerii
- Mărimea debitelor de apă
- Trăsăturile de regim
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3.1.6.

3.2.10.

3.3.5.
1.3.7.
3.3.5.
3.3.7.

3.1.7.

3.2.11.

3.1.8.

3.2.12.

3.3.5.
3.3.7.

3.1.9.

3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.

3.3.7.

3.1.10.

3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.

3.3.7.

3.1.11.

3.2.19.

3.3.2.
3.3.6.
3.3.8.
3.3.9.

- Caracteristicile sistemelor componente
Caracterizarea văilor și albiilor
Analiza mișcării apei în râuri:
- viteza medie
- viteza punctuală
- viteza maximă
- debitul de apă
- propagarea debitelor în albie
Elementele bazinelor hidrografice:
- liniile de cumpănă
- limitele bazinului
Determinarea caracteristicilor geometrice ale bazinului:
- Suprafața bazinului
- Forma bazinului
- Altitudinea medie a bazinului
- Panta medie a bazinului
- Coeficienți de formă ai bazinului.
Caracteristicile fizico-geografice ale bazinului
hidrografic:
- poziția fizico-geografică
- factorii climatici principali
- structura geologică
- solul
- relieful
- vegetația
- coeficientul de împădurire
- lacurile și mlaștinile din bazin
- coeficientul de urbanizare.
Procesul de formare a scurgerii apei
- Exprimarea scurgerii apei
- Explicarea regimului scurgerii apei

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
9
x

cabinet desen, hărți, planimetru, rigle, creioane colorate
Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Hidrografie” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată
cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
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colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia
didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Hidrografie” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile
de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care
oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de
informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
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Profesorul are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi activităţi
de învăţare în măsură să asigure o pregătire de bază corespunzătoare în vederea dobândirii
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor de nivel 4 specifice calificării. Metodele şi tehnicile de
învăţare vor fi alese ţinând cont de faptul că elevii au stiluri de învăţare diferite şi vor fi adaptate
în funcţie de cele 3 tipuri principale de învăţare:
9 stilul vizual;
9 stilul auditiv;
9 stilul practic
Alegerea metodei şi a tehnicilor didactice rămâne la latitudinea profesorului, care, cunoscând
elevii şi stilurile de învăţare ale acestora, va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi
ale elevilor.
Ca sugestie metodologică pentru stimularea creativității, în cadrul acestui modul sugerăm
utilizarea metodei Cafeneaua:
 Elevii clasei sunt împărțiți în grupe având un număr egal de membri.
 Se anunță tema: Elementele râurilor și clasificarea rețelelor hidrografice.
 Fiecare grupă primește sarcinile de realizat printr-o fișă de lucru, care conține sarcinile de
lucru. Grupele deleagă câte un reprezentant vizitator, care urmează să se deplaseze în
vizită la o altă grupă.
 Membrii rămași, gazdele, prezintă produsele pe care le-au realizat până la momentul
respectiv.
 Vizitatorii rețin aspectele importante și pun întrebări lămuritoare. (Ei nu prezintă ce au
realizat în grupele lor).
 Vizitatorii revin în grupele lor și, în funcție de informațiile primite de la colegii din
celelalte grupe, își perfecționează și își dezvoltă materialul.
 La sfârșit, fiecare grupă își prezintă produsul.
Pentru această temă, fișa de lucru conține un bazin hidrografic al unui râu, pentru care se cere să
se stabilească caracteristicile.
Este o metodă eficientă când fiecare grupă realizează un produs care se încadrează în ideile sau
sugestiile colegilor.
Avantajul metodei constă în crearea oportunităților de interacțiune.
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
e. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea
de evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
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f.

Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/
învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor,
abilităţilor şi atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de
tip sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu de autoevaluare, realizată pe parcursul formării, pentru tema: Elementele râurilor:
Instrucțiuni de lucru: După rezolvarea fișei de autoevaluare, corectați-vă și notați-vă singuri
lucrarea, folosind baremul de corectare și notare pe care îl veți primi după rezolvarea fișei.

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
A.
Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare
din următoarele afirmaţii:
(30p)
1. ...(1).... unui râu este reprezentată de locul de vărsare în alt râu. Distanța dintre izvor
și gură străbătută urmând mersul râului se numește ......(2).......
2. Coeficientul de sinuozitate reprezintă raportul dintre .....(3).... reală a râului și
.....(4)...... segmentului de dreaptă dintre izvor și gură.
3. Profilul longitudinal pune în evidență variația .....(5).... de-a lungul râului.
4. Coeficientul de ramificare nu poate fi decât .......(6)........
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B. Răspundeți la următoarele cerințe referitoare la elementele râurilor:
(40p)
1. Calculați care este densitatea medie a rețelei hidrografice dintr-un bazin hidrografic,
ș
știind
că suma lungimii tuturor râurilor permanente dintr-un bazin cu suprafața de
este de 213 km.

2. Calculați care este viteza medie a apei în secțiunea
ț
de apă a unui râu într-un profil
transversal dat, știind că debitul este de
, iar suprafața secțiunii, la nivelul dat,
.
este de

3. Panta medie a unui râu pe un sector S-T, punctul S fiind situat amonte de T, este de
0,0035 (3,5‰). Știind că punctul S are altitudinea de 652 m și că lungimea în plan a
râului între S și T este de 10,5 km, calculați care este altitudinea punctului T.

S
10,5
h
T(H)

C. Prezentați, într-o frază, fenomenul de dezatenuare, prezent în albiile râurilor, după
viituri.
(20p)
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 p din oficiu.
Timp de lucru: 30 minute

Subiectul A. (30p = 6 x 5p)
(1) Gura, (2) lungime, (3) lungimea, (4) lungimea, (5) pantelor, (6) supraunitar.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 5p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0
p.
Subiectul B.1. (10p)
=
Pentru răspuns corect și complet, se acordă 10 p; pentru răspuns incorect sau parțial corect, se
acordă 4 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
Subiectul B.2. (10p)
Pentru răspuns corect și complet, se acordă 10 p; pentru răspuns incorect sau parțial corect, se
acordă 4 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
Subiectul B.3. (20p)

Pentru răspuns corect și complet, se acordă 20 p; pentru răspuns incorect sau parțial corect, se
acordă 10 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.

Subiectul C. (20p)
Apa acumulată în albia majoră la revărsarea apelor revine parțial în râu când debitele scad,
astfel încât în perioadele de ape mici de după viitură, debitele din aval sunt mai mari decât în
amonte.
Pentru răspuns corect și complet, se acordă 20 p; pentru răspuns incorect sau parțial corect, se
acordă 10 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.

x Bibliografie

- C Diaconu, D. Lăzărescu, Hidrologia, EDP București 1965
- C Diaconu, D. Lăzărescu, Hidrologia, EDP București 1980
- I Pișota, I Buta, Hidrologie, EDP 1975
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare profilului Servicii, domeniul de
pregătire profesională Comerţ/Economic
1. Tehnician în activităţi de comerţ;
2. Tehnician în contractări şi achiziţii;
3. Tehnician în activităţi economice;
4. Tehnician în administraţie.

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază ale
contabilității
URÎ 4 Organizarea activităţii unităţilor
economice
URÎ 5 Asigurarea calităţii produselor şi
serviciilor

Denumire modul
MODUL 1. Bazele contabilităţii
MODUL 2 Economia întreprinderii
MODUL 3 Calitatea produselor și
serviciilor
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal –filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: Comerţ/Economic 1
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul 1. Bazele contabilităţii
Total ore /an:
din care:

108

Laborator tehnologic
Instruire practică

36
-

Modul 2. Economia întreprinderii
Total ore /an:
din care:

108

Laborator tehnologic

36

Instruire practică

-

Modul 3. Calitatea produselor și serviciilor
Total ore /an:
din care:

108

Laborator tehnologic
Instruire practică

36
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul 4. *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
1

.Unitățile de învățământ care au plan de școlarizare pentru calificarile de nivel 4 ,,Tehnician în activități de poștă”,
,,Tehnician în activități economice” și ,,Tehnician în administrație” aplică la clasa a IX-a planul de
învățământ corespunzător domeniului de pregătire profesională Comerț, din prezentul ordin.
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MODUL 1: BAZELE CONTABILITĂŢII
x Notă introductivă
Modulul, „Bazele contabilităţii”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Comerţ/Economic, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală, aferente clasei a IX-a, învățământ liceal-filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Bazele contabilităţii” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Comerţ / Economic sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază
ale contabilității
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1
Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților.
2.2.2.
a) Incursiune în istoria contabilităţii
b) Sistemul contabil parte a sistemului informaţional
economic:
o cadrul general de reglementare a contabilităţii
în România
o contabilitatea – verigă de bază a entităților
(organizarea şi sfera de acţiune a contabilităţii,
tipuri de entități)
2.3.1
o utilizatorii informației contabile
2.3.2
2.1.2
2.2.3
Evidenţa economică:
2.3.3
a) definiţie, importanţă
2.3.4
b) formele evidenţei economice
2.3.5
2.1.3.
2.2.4
Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
2.2.5
informațiilor contabile:
a) definiţia şi trăsăturile obiectului contabilităţii
2.2.6
b) categorii specifice obiectului de studiu al
contabilităţii: active, capitaluri proprii, datorii
(situația poziției financiare), venituri și cheltuieli
(situația
performanței
financiare),
ecuația
fundamentală a contabilității
c) definiţia,
trăsăturile şi procedeele metodei
contabilităţii
d) principii contabile
2.1.4
2.2.7
Echipamente, softuri şi documente.
A. Echipamente specifice şi programe informatice
2.2.8
Domeniul de pregătire profesională: Comerţ/Economic
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URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază
ale contabilității
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini

Conţinuturile învăţării

utilizate în activitatea financiară şi contabilă
B. Aparate de marcat electronice fiscale
C. Documentele de evidenţă contabilă:
a. noţiunea şi importanţa documentelor
b. structura documentelor
c. modelul, forma şi formatul documentelor
d. clasificarea documentelor
e. întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor
f. circuitul, păstrarea, şi arhivarea documentelor
g. completarea documentelor pentru principalele
tranzacţii economice.
x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Tabla, cretă, marker, flipchart;
9 Literatura de specialitate.
9 Calculator;
9 Videoproiector;
9 Imprimantă.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Bazele contabilităţii” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Bazele contabilităţii” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
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activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Competenţele cheie integrate in modulul „Bazele contabilităţii” sunt din categoria:
x Competențe de comunicarea în limba română şi în limba maternă;
x Competenţe de bază de matematice, ştiinţe şi tehnologie.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x „Urcuşul pe munte”;
x Spune-mi mai mult etc.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda „Spunemi mai mult”.
Metoda „Spune-mi mai mult”, este un joc de recapitulare care se joacă cu clasa întreagă.
Imaginaţi-vă, de exemplu, că ultima dumneavoastră lecţie a fost despre activele imobilizate.
Împărţiţi elevii din clasă în „stânga” şi „dreapta” şi cereţi-i uneia dintre părţi să se gândească la un
lucru pe care şi-l amintesc despre activele imobilizate. După ce a răspuns elevul de pe partea
respectivă, e rândul elevilor de pe cealaltă parte să numească încă un lucru.
Răspunsurile alternează de la dreapta la stânga până ce una dintre părţi pierde pentru că nu-şi mai
aminteşte nimic altceva despre subiect. Acest joc simplu poate să devină un început antrenant şi
folositor al lecţiei urmatoare.
Exemplificare metoda creativă „Spune-mi mai mult”
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
2.1.3. Prezentarea
conceptului şi elementelor
definitorii ale obiectului şi
metodei contabilităţii

Abilităţi
2.2.4. Aplicarea
reglementărilor contabile de
grupare şi clasificare a
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezintarea imobilizărilor corporale
o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
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o argumentarea alegerii făcute
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o Se organizează elevii în 2 grupe pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o Profesorul prezintă modul de lucru
o Elevii vor pune întrebări pe rând, alternând de la dreapta la stănga.
o Profesorul prezintă grupa câştigătoare.
o Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant care va argumenta activitatea desfăşurată de
grupa sa.
Evaluare şi feed-back:
o Activitatea se va evalua pe baza unei fişe de evaluare (detaliată la capitolul Sugestii privind
evaluarea)

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
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x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
2.1.3. Prezentarea conceptului
şi elementelor definitorii ale
obiectului şi metodei
contabilităţii

Abilităţi
2.2.4. Aplicarea
reglementărilor contabile de
grupare şi clasificare a
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezentarea imobilizărilor corporale
o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
o argumentarea alegerii făcute
x

Criterii de realizare şi ponderea acestora

Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora
1.
Primirea şi planificarea
sarcinii de lucru

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
30%

Selectarea informaţiilor necesare pentru
60%
prezentarea şi identificarea

Punctaj
18 p
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Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora

2.

Realizarea sarcinii de
lucru

3.

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora

40%

30%

imobilizarilor corporale.
Alegerea instrumentelor de lucru: foi
de flipchart, marker
Respectarea etapelor prezentate de
cadrul didactic
Realizarea prezentării şi identificării
imobilizarilor corporale.
Utilizarea corectă a noţiunilor
ştiinţifice.
Folosirea corectă a terminologiei de
specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale a
muncii realizate.
Argumentarea activităţii realizate.
Indicarea corectă a imobilizărilor
corporale

TOTAL PUNCTAJ

Punctaj

40%

12 p

25%

10 p

50%

20 p

25%

10 p

20%

6p

20%

6p

40%

12 p

20%

6p

100%

100 p

Fişă de evaluare a activităţii
Criterii de apreciere a performanţei
1) Selectarea informaţiilor necesare pentru prezentarea si identificarea imobilizarilor corporale
2) Alegerea instrumentelor de lucru: foi de flipchart, marker
3) Respectarea etapelor prezentate de cadrul didactic
4) Realizarea prezentării şi identificării imobilizarilor corporale.
5) Utilizarea corectă a noţiunilor ştiinţifice
6) Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7) Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate
8) Argumentarea activităţii realizate
9) Indicarea corectă a imobilizărilor corporale
x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bibliografie
Brookson, Stephan, Cum sa înţelegem contabilitatea, Ed.RAO
Caraiani Chirata, Dumirana Mihaela, Bazele contabilităţii, Editia a III- a, Editura
Universitară
Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative.şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii,
Bucureşti, Editura Aramis, 2002
Cristea, Gabriela C., Managementul lecţiei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2003
Cristea, Sorin, Dicţionar de pedagogie, Bucureşti, Grupul Editorial Litera. 2000
Jinga, Ioan; Negreţ, Ioan, Învăţarea eficientă, Bucureşti, Editura Editis, 1994
Lisievici, Petru, Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Bucureşti, Editura
Aramis, 2002
Manea L, Nichita M.E., Irimia A., Rapceanu C., Introducere în contabilitate. Aplicații, ASE,
București, 2013
Meyer Geniviève, De ce şi cum evaluăm, Iaşi, Editura Polirom
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Radu, Ion T., Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2000
Vogler Jean (coord.), Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Iaşi, Editura Polirom, 2000
*** - Documente financiar-contabile, Editura Monitorul Oficial, 2009
*** - Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale
*** - Legea nr 82/1991 - Legea contabilităţii (cu modificările ulterioare)
*** - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele
financiar-contabile, în vigoare de la 1 ianuarie 2009
*** - OMFP 1802/2014 – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
www.e-legis.ro
www.conta.ro
www.gestiunestocuri.ro
www.e-contabilitate.ro
www.programedecontabilitate.ro
http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects
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MODUL 2: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
x Notă introductivă
Modulul „Economia întreprinderii” este o componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
toate calificările profesionale domeniul Comerţ/Economic, face parte din cultura de specialitate și
pregătirea practică săptămânală aferentă clasei a IX-a, învățământ liceal-filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Economia întreprinderii” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Comerţ /Economic sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 4. Organizarea activităţii
unităţilor economice
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.1.2.
4.2.2.
4.3.2.
4.1.3.
4.2.3.
4.3.3.
4.1.4.
4.2.4.
4.1.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

4.1.5.
4.1.6.

4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10

4.3.5.

Conţinuturile învăţării

Fenomene și procese economice:
x Descrierea fenomenelor, proceselor şi operaţiilor
economice ;
x Influența evenimentelor contemporane în economia
de piața.
Tipuri de unități economice:
x Delimitări terminologice: întreprindere, societate,
firmă, unitate economică;
x Caracteristicile si definirea întreprinderii în
economia de piata.
x Mediul întreprinderii;
x Tipologiile unităţii economice:
- forma de proprietate ;
- forma juridică ;
- modul de asociere;
- obiectul de activitate;
- structură operativă.
Organizarea structurală:
x conceptul de structura a întreprinderii ;
x tipuri de structuri organizatorice ;
x elemente de bază (postul, fişa de post, funcţia,
ponderea ierarhică, compartimentul, nivelurile
ierarhice, relaţiile organizatorice);
Spaţiile la nivelul unităţii economice:
x Spaţiile la nivel de depozit:
- Spaţiul privind recepţia mărfurilor, a materiilor
prime;
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URÎ 4. Organizarea activităţii
unităţilor economice
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini

4.1.7.
4.1.8

4.2.11
4.2.12.

4.3.6.
4.3.7

4.1.9.

4.2.13.
4.2.14.

4.3.8.
4.3.9.

x

Conţinuturile învăţării

- Spaţiul privind depozitarea, păstrarea, condiţionarea
ambalajelor şi a stocului de marfă.
x Spaţiul de contact cu clienţii: raioane, culoare de
circulaţie, spaţii de prezentare, spaţii de aşteptare.
x Fluxurilor de circulaţie într-o unitate economică:
informaţiilor, mărfurilor, personalului, clienţilor.
Tipuri de resurse:
x resursele umane;
x resurse materiale;
x resurse financiare;
x resurse informaționale;
x resurse de timp.
Organizarea procesuală:
x elemente componente;
x efecte ( funcţiunea, activitatea, sarcini, atribuţii);
x procese economice (aprovizionare, depozitare,
producţie, comercializare), rentabilitatea şi eficienţa
proceselor economice;
Resurse umane la nivelul unității economice:
x productivitatea muncii;
x motivaţia muncii;
x managementul timpului;
x managementul proiectului.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
o
tabla, cretă, marker, flipchart.
o
literatura de specialitate.
o
calculator,
o
videoproiector,
o
imprimantă

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Economia întreprinderii” trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Economia întreprinderii” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
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Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competențele cheie integrate in modulul Economia întreprinderii sunt din categoria:
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie.
x Competenţe sociale și civice.
Profesorul trebuie să promoveze experiențe de învățare prin conținuturi și activități cât mai variate
care să susțină dezvoltarea potențialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda Jigsaw (Mozaicul);
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Turul galeriei;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x Brainstorming;
x Metoda pălăriilor gânditoare;
x Tehnica 6/3/5, etc.
Metoda diagramelor Venn reprezintă o modalitate de verificare a validităţii inferenţelor (imediate
şi mediate) prin reprezentări grafice. Metoda in sine constă în intersectarea unui număr de cercuri,
fiecare cerc reprezintă un termen al inferenţei.
Preluata cu succes din matematica, metoda permite ca in orice etapa a unei lecții, sa fie realizate
comparații intre personaje, întâmplări, corpuri sau evenimente istorice, idei, concepte.
O diagramă Venn este formată din cercuri mari care se suprapun parţial. Cadrul didactic cere
elevilor să construiască o asemenea diagramă completând în perechi-grupe sau individual, doar câte
un cerc care să se refere la unul din cele două concepte.
Elevii pot gândi, lucra in perechi, sa comunice şi să completeze diagrama, apoi se pot grupa câte 4,
pentru a-şi compara cercurile, completând împreună zona de intersecţie a lor cu elementele comune
celor două concepte. (ca exemplu, se pot pregăti pe suporturi, coli pe care sunt realizate două
diagrame Venn.
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Exemplificare metoda creativă Diagrama VENN
Rezultatele învățării:
Cunoştinţe
4.1.2. Descrierea tipurilor de
unităţi economice după criterii
date.

Abilităţi
4.2.2. Diferenţierea tipurilor de
unităţi economice, după criterii
date.

Atitudini
4.3.2. Argumentarea
avantajelor şi dezavantajelor
diferitelor tipuri de unităţi
economice, într-un mod
independent şi responsabil

Activitate: Asemănări şi deosebiri între tipurile de unități economice, în funcție de forma juridică.
Obiective:
o Să identifice principalele asemănări şi deosebiri între unitățile economice
o Să stabilească forma legală optimă pentru o afacere
o Să argumenteze alegerea făcută
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o Se organizează elevii în grupe de câte 4-5 persoane pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o Profesorul prezintă modul de lucru
o Elevii vor desena în cadrul grupelor formate cercuri suprapuse
o Fiecare grupă va consemna în intersecţia cercurilor aspectele comune, iar în zonele în care
cercurile nu se suprapun aspectele diferite ale tipurilor de unități economice
o Profesorul colectează toate hârtiile şi prezintă rezultatele
o Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant care va argumenta activitatea desfășurată
- Evaluare şi feed-back:
o Activitatea se va evalua pe baza unei fişe de evaluare (detaliată la capitolul Sugestii privind
evaluarea)

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziționat rezultatele învățării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program
stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului
de predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
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Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi
de tip rezolvare de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Se propun următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare.
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare
a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un
grup de elevi.
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învățării:
Cunoştinţe
Abilităţi
4.1.2.Descrierea tipurilor de
4.2.2.Diferenţierea tipurilor de
unităţii economice după criterii unităţi economice, după criterii
date.
date.

Atitudini
4.3.2.Argumentarea
avantajelor şi dezavantajelor
diferitelor tipuri de unităţi
economice, într-un mod
independent şi responsabil

Activitate: Asemănări şi deosebiri între tipurile de unități economice, în funcție de forma juridică.
Obiective:
o Să identifice principalele asemănări şi deosebiri între unitățile economice
o Să stabilească forma legală optimă pentru o afacere
o Să argumenteze alegerea făcută
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Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora
Nr.
crt.
1.

Criterii de realizare şi ponderea
acestora
Primirea şi planificarea 30%
sarcinii de lucru

2.

Realizarea sarcinii de lucru

3.

40%

Prezentarea şi promovarea 30%
sarcinii realizate

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Selectarea informaţiilor necesare
pentru
clasificarea
unităților
economice.
Alegerea instrumentelor de lucru:
foi de flipchart, marker
Respectarea etapelor prezentate de
cadrul didactic
Realizarea
asemănărilor
și
deosebirilor unităților economice
Utilizarea corectă a noțiunilor
științifice.
Folosirea corectă a terminologiei de
specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale a
muncii realizate.
Argumentarea activității realizate.
Indicarea corectă a asemănărilor și
deosebirilor

TOTAL

Punctaj

60%

18

40%

12

25%

10

50%

20

25%

10

20%

6

20%

6

40%

12

20%

6
100

Fișă de evaluare a activității

A. Criterii de apreciere a performanţei
1) Selectarea informaţiilor necesare pentru clasificarea unităților economice
2) Alegerea instrumentelor de lucru: foi de flipchart, marker
3) Respectarea etapelor prezentate de cadrul didactic
4) Realizarea asemănărilor și deosebirilor unităților economice
5) Utilizarea corectă a noțiunilor științifice
6) Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7) Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate
8) Argumentarea activității realizate
9) Indicarea corectă a asemănărilor și deosebirilor
x

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Constantinescu, D., Tumbăr, C., Nistorescu, T., Meghişan, Gh., (2000), Economia
întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti.
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Pedagogică, Bucureşti.
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www.edu.ro – este pagina web a Ministerului Educaţiei şi Cercetării de unde puteţi accesa
standardele de pregătire profesională
www.tvet.ro – este pagina web a Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic, unde puteţi accesa standardele de pregătire profesională şi auxiliare
curriculare
http://ferl.becta.org.uk şi
http://ferl.ngfl.gov.uk/ - Căutaţi în cadrul Resurselor Pedagogice sau De Învăţare (Pedagogy
or Learning Resouces) – dacă doriţi să aflaţi informaţii despre stilurile de Învaţare (Learning
styles) şi căutaţi (search) cuvântul How (Cum) şi veţi găsi materiale despre cum să vă creaţi
resurse pentru activitatea didactică
www.becta.org.uk – pagina web a DFES (Departamentul pentru Învăţământ şi Competenţe)
cu sfaturi şi îndrumări privind tehnologia comunicării şi informaţiei
www.lsda.org.uk - pe acest site găsiţi documente de cercetare utile privind abilităţile cheie
http://www.ccm.ac.uk/ltech/cfet/materials/materials.asp
de pe această pagină puteţi descărca pachetul complet privind utilizarea TIÎ (Information
Learning Technology – ‘Tehnologia Informaţiilor pentru Învăţare’) şi materiale pentru
profesor– de la utilizarea mouse-ului şi până la crearea de materiale didactice

Domeniul de pregătire profesională: Comerţ/Economic
18

386

MODUL 3: CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
x Notă introductivă
Modulul „Calitatea produselor și serviciilor” este o componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru toate calificările profesionale domeniul Comerţ/Economic , face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală, aferente clasei a IX-a, învățământ licealfiliera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 36 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Calitatea produselor și serviciilor” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Comerţ/Economic sau în continuarea pregătirii într-o calificare
de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învățării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 5. Asigurarea calităţii
produselor şi serviciilor
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
Concepte de bază în studiul mărfurilor și serviciilor:
5.1.2.
5.2.2.
5.3.2.
Marfa :
5.1.3.
5.2.3.
5.3.3.
x Semnificația conceptului de marfă
5.1.4.
5.2.4.
x Termeni cu semnificație similară - bun, produs,
5.1.5.
5.2.5.
articol
5.1.6.
5.2.6.
x Concepte referitoare la marfă: proprietăți,
5.2.7.
caracteristici, indicatori, parametrii, indici, funcții
Serviciu:
x Definire
x Rol și importanță
Calitatea produselor şi serviciilor
x Definirea conceptului de “calitate”
x Orientări privind definirea calităţii produselor şi
serviciilor
x Ipostazele calității produselor și serviciilor
Clasificarea produselor și serviciilor
x Sortimentul de produse
x Clasificarea mărfurilor
x Clasificarea serviciilor
Proprietăţile mărfurilor
Clasificarea proprietăţilor mărfurilor
Caracterizarea proprietăților mărfurilor
x Proprietăţile fizice
x Proprietăţile chimice
x Proprietăţile biologice
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URÎ 5. Asigurarea calităţii
produselor şi serviciilor
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.

5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.

5.3.4.

5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.

5.2.11.
5.2.12.

5.3.5.

x

Conţinuturile învăţării
x Proprietăţile economice
x Proprietăţile estetice
x Proprietăţile organoleptice
x Proprietăţile ergonomice
x Proprietăţile ecologice
Caracteristicile calității produselor şi serviciilor
x Caracteristicile de calitate ale produselor
x Caracteristicile calității serviciilor
x Determinarea calității produselor și serviciilor
Cadrul legislativ privind calitatea produselor și
serviciilor
privind
calitatea
x Reglementări
legislative
produselor și serviciilor
x Standardizarea produselor și serviciilor
x HACCP
x Certificarea și garantarea produselor și serviciilor
Marcarea mărfurilor
Elemente de definire a mărcilor
Funcţiile mărcilor
Clasificarea mărcilor. Tipuri de mărci
Codificarea mărfurilor
Ambalarea mărfurilor
Definirea ambalajului
Definirea operației de ambalare a mărfurilor
Funcţiile ambalajului
Tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje
Metode de ambalare a mărfurilor

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 tablă, cretă, marker,
9 flipchart,
9 legislaţie privind calitatea produselor și serviciilor,
9 standarde de mărfuri,
9 literatură de specialitate,
9 mostre de ambalaje,
9 mostre de mărfuri,
9 calculator,
9 videoproiector,
9 imprimantă,
9 copiator,
9 conexiune la internet,
9 aparatură şi ustensile pentru determinarea proprietăţilor şi caracteristicilor mărfurilor.
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului „Calitatea produselor şi serviciilor” trebuie să fie abordate
într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează
şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Calitatea produselor şi serviciilor” are o structură elastică, deci poate încorpora, în
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a
se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate
mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate în modulul „Calitatea produselor şi serviciilor” sunt din categoria:
x Competenţe de comunicare în limba română și în limba maternă
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie
x Competenţe sociale și civice
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Schimbă perechea,
x Studiul de caz
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda „Floarea de lotus”
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Brainstorming;
Harta minţii;
Mdetoda bulgărelui de zăpadă;
Metoda puzzle;
Metoda piramidei;
Cine ştie câştigă;
Turul galeriei;
Pălăriile gânditoare;
Harta scenariilor de viitor etc.

Exemplificarea unei metode creative în vederea formării unui rezultat al învăţării
Roata cuvintelor – metodă care stimulează creativitatea elevilor prin schimbul de idei; implicare şi
încurajare în prezentarea tipurilor de materiale folosite ca ambalaje; dezvoltarea gândirii critice a
elevilor pentru asumarea responsabilităţilor şi motivare pentru rezultatele obţinute.
Rezultate ale învăţării
Cunoştinţe:
5.1.13. Tipuri de materiale
utilizate pentru ambalaje

Abilităţi:
5.2.11. Identificarea tipurilor
de ambalaje în funcție de
grupele de mărfuri

Atitudini:
5.3.4.Asumarea
responsabilităţii în respectarea
calităţii mărfurilor, în raport cu
ambalarea acestora

Activitate: Tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje.
Obiective:
o Să identifice tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje.
o Să analizeze caracteristicile materialelor utilizate pentru ambalaje.
o Să se documenteze în legătură impactul ambalajelor asupra mediului înconjurător.
Mod de lucru:
Activitate pe grupe.
Resurse:
o Foi de hârtie.
o Foi de flipchart.
o Markere.
Timp de lucru: 50 minute
Desfăşurare:
Pregătire:
x Clasa se împarte în 2 grupe care vor forma 2 cercuri concentrice, faţă în faţă. Participanţii din
cercul din mijloc, „creativii” (au idei legate de materialele folosite ca ambalaje şi caracteristicile
acestora), sunt în cercul din mijloc, iar cei de pe margine sunt agenţii economici care evaluează
impactul ambalajelor asupra mediului înconjurător.
Se face alocarea sarcinilor de lucru; exemplu: „Stabiliţi legătura ambalaj, caracteristici ale
ambalajului şi impactul asupra mediului“ .
Realizare:
x fiecare pereche de participanţi (situată faţă în faţă) discută pe marginea temei date;
x după o anumită perioadă, moderatorul (profesorul), cere participanţilor din cercul interior să se
mute cu o poziţie în dreapta şi să discute cu persoana nouă pe care o au în faţă;
x procesul se repetă până când toţi participanţii-pereche schimbă idei între ei;
x fiecare participant îşi exprimă ideile personale, le discută cu colegul din faţă şi le notează pe o
listă.
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Evaluare şi feed-back:
x după ce s-a încheiat procesul de finalizare a discuţiilor, cereţi „creativilor” să prezinte
materialele folosite cel mai des ca ambalaje în funcţie de impactul asupra mediului înconjurător;
x au loc prezentări şi discuţii în plen respectând regulile stabilite de profesor;
x profesorul face aprecieri şi recomandări subliniind aspectele importante legate de ambalaj şi
impactul asupra mediului înconjurător.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
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x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Abilităţi:
Atitudini:
Cunoştinţe:
5.1.5.Descrierea
5.2.5.Diferenţierea
5.3.2.Colaborarea cu membrii
caracteristicilor de calitate ale caracteristicilor de calitate ale echipei de lucru, în scopul
produselor şi serviciilor
produselor şi serviciilor
îndeplinirii sarcinilor de la
locul de muncă
Referatul ca instrument de evaluare complementară:
o oferă:
9 indicii referitoare la motivaţia pe care o are elevul pentru un modul; sau altul din
curriculum-ul şcolar;
9 posibilitatea elevului de a demonstra varietatea şi profunzimea cunoştinţelor pe care le
posedă pe o anumită secţiune din modul;
9 elevului posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între cunoştinţele diverselor
discipline/module şcolare şi de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare
a unor teme;
9 elevului ocazia de a-şi demonstra capacităţile creative şi imaginative şi, implicit de a-şi
proiecta subiectivitatea în tratarea unor teme.
o are o pronunţată dimensiune formativă deoarece îl familiarizează pe elev:
9 cu tehnici de investigare,
9 să realizeze:
x analize,
x comparaţii,
x generalizări,
x să utilizeze diverse tipuri de raţionamente,
x să tragă concluzii în urma desfăşurării unui demers cognitiv etc.
o generează o formă de învăţare activă, motivantă pentru elev.
Evaluarea referatului presupune întocmirea unei grile/scheme de notare.
Se vor avea în vedere:
9 sarcinile de lucru pentru temă;
9 repere bibliografice;
9 timpul de lucru.
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Activitate: Diferențierea caracteristicilor de calitate ale produselor
Obiective:
Să identifice rolul caracteristicile de calitate ale produselor
Să diferenţieze caracteristicile de calitate ale produselor
Să colaboreze cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor
Mod de lucru:
Activitate individuală/grup
Resurse:
x Foi de hârtie.
x Foi de flipchart.
x Internet.
x Calculator.
x Imprimantă.
x Markere.
Perioada de desfăşurare:
2 săptămâni
Desfăşurare:
Alegerea temei referatului.
Stabilirea bibliografiei de specialitate, termenelor de realizare, perioadei de revizuire (dacă este
cazul), respectarea dreptului de autor, conţinutului. Alegerea ipotezei/întrebării de la care se
porneşte în realizarea sarcinii. Stabilirea procedurii de lucru ţinându-se cont de raportarea materialscop. Revizuirea în funcţie de situaţie. Prezentarea sarcinii de lucru, cu respectarea regulilor legate
de redactare, exprimare, conţinut ştiinţific, etc.
Pregătire:
Profesorul prezintă modul în care se lucrează în vederea îndeplinirii sarcinii de lucru. Se explică
etapele în vederea realizării referatului „Diferențierea caracteristicilor de calitate ale produselor”,
perioada de timp pentru realizare şi revizuire, instrumentul de evaluare.
Structura referatului
Introducere
Materiale
Procedură
Observaţii
Rezultate
Comentarea rezultatelor
Concluzii
Bibliografie
Mod de prezentare

Ce se evaluează
Argumentul, cu justificarea ipotezei sau a unei întrebări legate de temă
Materialele utilizate, menţionate după o anumită procedură (material scop)
Prezentarea activităţilor în ordinea în care au fost derulate
Descrierea observaţiilor
Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce trebuie evidenţiat
Realizare de tabele, diagrame, etc. şi interpretarea lor
Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint şi prin
raportare la ipoteza/întrebarea iniţială
Oportunitatea surselor bibliografice
Aspect
Continuitate
Mod de exprimare, ritm, tonalitate
Conţinut ştiinţific
Respectarea dreptului de autor
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Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora aplicabile referatului evaluat
Nr.
crt.
1.

Criterii de realizare şi ponderea
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
acestora
Primirea şi planificarea 30%
Stabilirea cuprinsului, bibliografiei de
sarcinii de lucru
specialitate, agentului economic,
60%
termenelor de realizare şi revizuire,
respectarea dreptului de autor.
Alegerea ipotezei/întrebării pe care se
40%
bazează realizarea referatului.
2.
Realizarea sarcinii de 40%
Stabilirea procedurii de realizare,
25%
lucru
raportare material – scop.
Respectarea etapelor de realizare a
50%
sarcinii de lucru.
Rezolvarea sarcinii de lucru în
25%
conformitate cu procedura stabilită.
3.
Prezentarea
şi 30%
Comentarea
rezultatelor
şi
20%
promovarea
sarcinii
organizarea concluziilor
realizate
Prezentarea unei aprecieri globale
20%
asupra muncii realizate individual.
Respectarea regulilor de prezentare a
40%
materialului realizat.
Indicarea unor căi de îmbunătăţire şi
actualizare a activităţii agentului
20%
economic legate de caracteristicile de
calitate ale produselor.
Total punctaj

Punctaj

18

12
10
20
10
6
6
12

6
100

Evaluarea referatului se face prin utilizarea grilei de evaluare/notare.
În situaţia evaluării prin notare se va ţine seama de stadiul realizării criteriilor şi indicatorilor.
Cadrul didactic va întocmi un barem de notare adaptat structurii referatului.
x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare profilului SERVICII, domeniul de
pregătire profesională TURISM ȘI ALIMENTAȚIE:
1. Organizator banqueting
2. Tehnician în gastronomie
3. Tehnician în turism
4. Tehnician în hotelărie
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază ale
contabilității
URÎ 4. Asigurarea calității în turism și
alimentație
URÎ 5. Organizarea activității în unitățile
de primire turistică
URÎ 6. Realizarea proceselor de bază în
alimentaţie

Denumire modul
MODUL 1. Bazele contabilităţii
MODUL 2. Calitatea în turism și alimentație
MODUL 3. Structuri de primire turistică
MODUL 4. Procese de bază în alimentaţie
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ liceal tehnologic
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Bazele contabilităţii
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul II. Calitatea în turism și alimentație
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul III. Structuri de primire turistică
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul IV. Procese de bază în alimentaţie
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

72
72
36
72
36
108
36

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul V. *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră.

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL 1: BAZELE CONTABILITĂŢII
x

Notă introductivă

Modulul, „Bazele contabilităţii”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală, aferente clasei a IX-a, învățământ liceal tehnologic.
Modulul are alocat un numărul de 72 ore/an, conform planului de învăţământ.
Modulul „Bazele contabilităţii” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. APLICAREA
CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE
CONTABILITĂȚII
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1
Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților.
2.2.2.
a) Incursiune în istoria contabilităţii
b) Sistemul contabil parte a sistemului informaţional
economic:
o cadrul general de reglementare a contabilităţii
în România
o contabilitatea – verigă de bază a entităților
(organizarea şi sfera de acţiune a contabilităţii,
tipuri de entități)
o utilizatorii informației contabile
2.3.1
2.3.2
2.1.2
2.2.3
Evidenţa economică:
2.3.3
a) definiţie, importanţă
2.3.4
b) formele evidenţei economice
2.3.5
2.1.3.
2.2.4
Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
2.2.5
informațiilor contabile:
2.2.6
a) definiţia şi trăsăturile obiectului contabilităţii
b) categorii specifice obiectului de studiu al
contabilităţii: active, capitaluri proprii, datorii
(situația poziției financiare), venituri și cheltuieli
(situația
performanței
financiare),
ecuația
fundamentală a contabilității
c) definiţia,
trăsăturile şi procedeele metodei
contabilităţii
d) principii contabile
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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URÎ 2. APLICAREA
CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE
CONTABILITĂȚII
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.4
2.2.7
Echipamente, softuri şi documente.
A. Echipamente specifice şi programe informatice
2.2.8
utilizate în activitatea financiară şi contabilă
B. Aparate de marcat electronice fiscale
C. Documentele de evidenţă contabilă:
a. noţiunea şi importanţa documentelor
b. structura documentelor
c. modelul, forma şi formatul documentelor
d. clasificarea documentelor
e. întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor
f. circuitul, păstrarea, şi arhivarea documentelor
g. completarea documentelor pentru principalele
tranzacţii economice.
x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Tabla, cretă, marker, flipchart;
9 Literatura de specialitate.
9 Calculator;
9 Videoproiector;
9 Imprimantă.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Bazele contabilităţii” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Bazele contabilităţii” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Competenţele cheie integrate in modulul „Bazele contabilităţii” sunt din categoria:
x Competențe de comunicarea în limba română şi în limba maternă;
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x „Urcuşul pe munte”;
x Spune-mi mai mult etc.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda „Spunemi mai mult”.
Metoda „Spune-mi mai mult”, este un joc de recapitulare care se joacă cu clasa întreagă.
Imaginaţi-vă, de exemplu, că ultima dumneavoastră lecţie a fost despre activele imobilizate.
Împărţiţi elevii din clasă în „stânga” şi „dreapta” şi cereţi-i uneia dintre părţi să se gândească la un
lucru pe care şi-l amintesc despre activele imobilizate. După ce a răspuns elevul de pe partea
respectivă, e rândul elevilor de pe cealaltă parte să numească încă un lucru.
Răspunsurile alternează de la dreapta la stânga până ce una dintre părţi pierde pentru că nu-şi mai
aminteşte nimic altceva despre subiect. Acest joc simplu poate să devină un început antrenant şi
folositor al lecţiei urmatoare.
Exemplificare metoda creativă „Spune-mi mai mult”
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
2.1.3. Prezentarea
conceptului şi elementelor
definitorii ale obiectului şi
metodei contabilităţii

Abilităţi
2.2.4. Aplicarea
reglementărilor contabile de
grupare şi clasificare a
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezintarea imobilizărilor corporale
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
o argumentarea alegerii făcute
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o Se organizează elevii în 2 grupe pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o Profesorul prezintă modul de lucru
o Elevii vor pune întrebări pe rând, alternând de la dreapta la stănga.
o Profesorul prezintă grupa câştigătoare.
o Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant care va argumenta activitatea desfăşurată de
grupa sa.
Evaluare şi feed-back:
o Activitatea se va evalua pe baza unei fişe de evaluare (detaliată la capitolul Sugestii privind
evaluarea)

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
2.1.3. Prezentarea conceptului
şi elementelor definitorii ale
obiectului şi metodei
contabilităţii

Abilităţi
2.2.4. Aplicarea
reglementărilor contabile de
grupare şi clasificare a
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezentarea imobilizărilor corporale
o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
o argumentarea alegerii făcute
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x

Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora

Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora
1.
Primirea şi planificarea
sarcinii de lucru

2.

3.

Realizarea sarcinii de
lucru

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
30%

40%

30%

Selectarea informaţiilor necesare pentru
prezentarea şi identificarea
imobilizarilor corporale.
Alegerea instrumentelor de lucru: foi
de flipchart, marker
Respectarea etapelor prezentate de
cadrul didactic
Realizarea prezentării şi identificării
imobilizarilor corporale.
Utilizarea corectă a noţiunilor
ştiinţifice.
Folosirea corectă a terminologiei de
specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale a
muncii realizate.
Argumentarea activităţii realizate.
Indicarea corectă a imobilizărilor
corporale

TOTAL PUNCTAJ

Punctaj

60%

18 p

40%

12 p

25%

10 p

50%

20 p

25%

10 p

20%

6p

20%

6p

40%

12 p

20%

6p

100%

100 p

Fişă de evaluare a activităţii
Criterii de apreciere a performanţei
1) Selectarea informaţiilor necesare pentru prezentarea si identificarea imobilizarilor corporale
2) Alegerea instrumentelor de lucru: foi de flipchart, marker
3) Respectarea etapelor prezentate de cadrul didactic
4) Realizarea prezentării şi identificării imobilizarilor corporale.
5) Utilizarea corectă a noţiunilor ştiinţifice
6) Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7) Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate
8) Argumentarea activităţii realizate
9) Indicarea corectă a imobilizărilor corporale
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x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bibliografie
Brookson, Stephan, Cum sa înţelegem contabilitatea, Ed.RAO
Caraiani Chirata, Dumirana Mihaela, Bazele contabilităţii, Editia a III- a, Editura
Universitară
Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative.şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii,
Bucureşti, Editura Aramis, 2002
Cristea, Gabriela C., Managementul lecţiei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2003
Cristea, Sorin, Dicţionar de pedagogie, Bucureşti, Grupul Editorial Litera. 2000
Jinga, Ioan; Negreţ, Ioan, Învăţarea eficientă, Bucureşti, Editura Editis, 1994
Lisievici, Petru, Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Bucureşti, Editura
Aramis, 2002
Manea L, Nichita M.E., Irimia A., Rapceanu C., Introducere în contabilitate. Aplicații, ASE,
București, 2013
Meyer Geniviève, De ce şi cum evaluăm, Iaşi, Editura Polirom
Radu, Ion T., Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2000
Vogler Jean (coord.), Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Iaşi, Editura Polirom, 2000
*** - Documente financiar-contabile, Editura Monitorul Oficial, 2009
*** - Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale
*** - Legea nr 82/1991 - Legea contabilităţii (cu modificările ulterioare)
*** - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele
financiar-contabile, în vigoare de la 1 ianuarie 2009
*** - OMFP 1802/2014 – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
www.e-legis.ro
www.conta.ro
www.gestiunestocuri.ro
www.e-contabilitate.ro
www.programedecontabilitate.ro
http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects
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MODUL 2: CALITATEA ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
x Notă introductivă
Modulul, „Calitatea în turism și alimentație”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face
parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
liceal-filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 72 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Calitatea în turism și alimentație” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 4. ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.1.2.
4.2.2.
4.3.2.
4.1.3.
4.2.3.
4.3.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

Conţinuturile învăţării

Calitatea produselor și a serviciilor
x Definirea conceptul de ”calitate”
x Ipostazele calității
x Factorii ce determină și influențează calitatea
produselor și a serviciilor
- factorii principali și secundari
- factori care influențează calitatea serviciilor
turistice (hoteliere): calitatea facilităților, calitatea
personalului, alte elemente de organizare
x Caracteristicile de calitate ale produselor
x Caracteristicile serviciilor
- diferențele de bază între bunuri și servicii
- caracteristici de calitate a serviciilor
Valoarea nutritivă a produselor alimentare
x Componentele valorii nutritive
x Calcularea valorii calorice a alimentelor
Caracteristicile organoleptice ale grupelor de
mărfuri alimentare
x Cerealele și produsele din cereale
x Legume și fructe. Produse rezultate din
prelucrarea lor
x Carnea, subprodusele și produsele din carne
x Peștele, subprodusele din pește și alte produse
marine

Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
12

406

URÎ 4. ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini

4.1.10.

x

4.2.10.

4.3.8.

Conţinuturile învăţării
x Laptele și produsele lactate
x Condimente, stimulente și alte adaosuri
Verificarea calității produselor și serviciilor
x Verificarea organoleptică a principalelor produse
alimentare
x Modalități de apreciere a calității serviciilor
Marcarea, etichetarea și ambalarea produselor
x Componentele și formele marcării- etichetării
produselor
x Marcarea ecologică a produselor
x Funcțiile și clasificarea ambalajelor
x Metode de ambalare
Respectarea drepturilor consumatorilor conform
legislației în vigoare
x Drepturile consumatorilor
x Sancţiuni pe tipuri de abateri pentru
nerespectarea drepturilor consumatorilor
Standardizarea produselor și serviciilor
x Sisteme de asigurare a calității produselor și
serviciilor la nivel de întreprindere și la nivel
național
x Standarde de calitate privind produsele și serviciile
- documente care certifică și atestă calitatea
produselor
- normative de calitate pentru serviciile hoteliere

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Consumabile: hârtie flipchart, hârtie xerox, markere, cretă colorată;
9 Legislaţia privind calitatea produselor şi serviciilor din unităţile de cazare şi alimentaţie;
9 Documentaţie specifică alimentaţiei publice şi unităţilor de cazare;
9 Ambalaje şi mostre de produse alimentare.
9 Aparatură multimedia: computere conectate la internet, multifuncţionale, videoproiector;
9 Dotări specifice sălilor de clasă;
9 Conectare la reţeaua de internet.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Calitatea în turism și alimentație” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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Modulul „Calitatea în turism și alimentație” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate in modulul ”Calitatea în turism și alimentație” sunt din categoria:
x Competențe de comunicare în limba română și în limba maternă;
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
x Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere;
x Competenţe sociale și civice.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda Jigsaw (Mozaicul);
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Turul galeriei;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x Brainstorming;
x Metoda pălăriilor gânditoare;
x Tehnica 6/3/5, etc.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda turul
galeriei.
Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime
opiniile proprii. Produsele realizate de elevi sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de
secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din
care fac parte.
Pașii metodei:
 Cadrul didactic comunică tema și sarcina de lucru;
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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Se formează grupurile de lucru de câte 4- 5 elevi, în funcție de numărul elevilor din clasă;
Fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilită în prealabil (produsul poate fi un desen,
o schemă, o organigramă etc.);
 Elevii prezintă în fața clasei produsul, explicând semnificațiile ideilor reprezentate și
răspund întrebărilor puse de colegi;
 Se expun afișele într-o miniexpoziție etc.;
 Lângă fiecare afiș se lipește o foaie goală.
 Li se cere grupurilor să facă un tur, cu oprire în fața fiecărui afiș și să noteze pe foaia albă
anexată comentariile, sugestiile, întrebările lor;
 Fiecare grup va citi comentariile făcute de celelalte grupuri și va răspunde la întrebările
notate pe foi.
,,Turul Galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere personale referitoare la tema pusă în
discuţie. Elevii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi
prin demonstrarea valabilităţii celor susţinute.
Exemplificare metoda Turul galeriei
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
4.1.6. Prezentarea elementelor
de marcare şi etichetare a
produselor.

Abilităţi
4.2.7. Verificarea marcării,
etichetării şi ambalării
produselor

Atitudini
4.3.6. Implicarea activă şi
responsabilă în verificarea
marcării, etichetării şi ambalării
produselor

Activitatea de învăţare: Etichetarea produselor alimentare
Obiective:
 Să identifice elementele de etichetare a produselor alimentare
 Să realizeze eticheta unui produs alimentar
 Să analizeze eticheta unor produse alimentare
Mod de organizare a activităţii:
x Activitate pe grupe
Resurse materiale:
x Flipchart
x Foi de flipchart
x Markere
x Foi A4
x Ambalaje
Durată: 45 minute
Desfășurarea activității:
1. Organizarea elevilor în grupuri de 4-5, în funcție de numărul elevilor din clasă.
2. Profesorul prezintă tema de studiu ”Etichetarea produselor alimentare”, fiecare grup având
sarcina de a realiza o etichetă pentru un produs alimentar, la alegere, ținând cont de toate
elementele pe care trebuie să le cuprindă acesta pentru a asigura o informare completă a
consumatorului. Se va avea în vedere și grafica, estetica etichetei.
3. Etichetele realizate pe foi de flipchart, se expun pe pereţii sălii de clasă, ca într-o expoziţie.
4. Un reprezentant din fiecare grup prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat.
5. Lângă fiecare foaie de flipchart se lipește o foaie goală A4, grupurile trec pe la fiecare foaie
flipchart pentru a examina eticheta realizată, notează pe foaia A4 comentariile, observaţiile,
propunerile.
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6. La sfârşit, fiecare grup revine la propriul afiș, analizează comentariile, răspund întrebărilor
notate pe foaie.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
x La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
x În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
x Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
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x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
4.1.6. Prezentarea elementelor
de marcare şi etichetare a
produselor.

Abilităţi
4.2.7. Verificarea marcării,
etichetării şi ambalării
produselor

Atitudini
4.3.6. Implicarea activă şi
responsabilă în verificarea
marcării, etichetării şi ambalării
produselor

Activitate: Etichetarea produselor alimentare
Obiective:
 Să identifice elementele de etichetare a produselor alimentare
 Să realizeze eticheta unui produs alimentar
 Să analizeze eticheta unor produse alimentare
x
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora
Criterii de realizare şi ponderea
acestora
Primirea şi planificarea 30%
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii de lucru

40%

Prezentarea şi promovarea 30%
sarcinii realizate

TOTAL PUNCTAJ

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Stabilirea elementelor obligatorii
pentru eticheta produselor
80%
alimentare.
Selectarea materialelor de lucru: foi
flipchart pentru realizarea
20%
etichetelor; etichete de produse.
Realizarea etichetei unui produs
alimentar,
având
în
vedere
60%
elementele obligatorii, grafica și
estetica etichetei.
Colaborarea cu membrii echipei
20%
pentru realizarea etichetei.
Formularea sugestiilor,
comentariilor, întrebărilor pe baza
20%
materialelor realizate.
Folosirea corectă a terminologiei de
20%
specialitate.
Prezentarea etichetei realizate.
30%
Exprimarea argumentată a unor
puncte de vedere personale 50%
referitoare la produsele realizate .
100%

Punctaj
24 p

6p

24 p

8p
8p
6p
9p
15 p
100 p
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Fișa de evaluare a activității
Criterii de apreciere a performanței:

Punctajul obținut

1. Stabilirea elementelor obligatorii pentru eticheta
produselor alimentare
2. Selectarea materialelor de lucru: foi flipchart
pentru realizarea etichetelor, etichete de produse
3. Realizarea etichetei unui produs alimentar, având
în vedere elementele obligatorii, grafica și estetica
etichetei
4. Colaborarea cu membrii echipei pentru realizarea
etichetei
5.Formularea sugestiilor, comentariilor, întrebărilor
pe baza materialelor realizate
6. Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7. Prezentarea etichetei realizate
8. Exprimarea argumentată a unor puncte de vedere
personale referitoare la produsele realizate
x

Bibliografie

1.
2.
3.
4.

Diaconescu I., Bazele merceologiei, Editura Uranus, București, 2002.
Diaconescu I., Merceologie alimentară, Editura Eficient, București, 1998.
I. Raducanu, R. Procopie, Merceologie, Biblioteca digitală ASE.
Nicolescu Radu, Serviciile în turism şi alimentaţie publică, Bucureşti: Editura SportTurism, 1998.
Olaru M., ș.a.- Studiul calității produselor și serviciilor, Editura Economică
Preuniversitaria, București, 2000.
Ștefania Mihai, Carmen Ionești, Aurelia Turcescu, Florentina Coste, Valentina Capotă,
Turism și alimentație, manual pentru clasa a IX-a, Editura CD PRESS, 2010.
Tânțica Petre, Gabriela Iordache, Gabriela Simionescu ș.a., Studiul calității produselor și
serviciilor, manual pentru clasa a X-a, Editura Niculescu, 2010.
H.G. nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor

5.
6.
7.
8.
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MODUL 3: STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ

x Notă introductivă
Modulul, „Structuri de primire turistică”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală, aferente clasei a IX-a, învățământ
învățământ liceal-filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 72 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Structuri de primire turistică” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 5. ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE
PRIMIRE TURISTICĂ
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
Unităţi de cazare.
- Clasificarea unităţilor de cazare;
5.1.2.
5.2.2.
5.3.2.
- Caracteristicile unităţilor de cazare.
5.1.3.
5.2.3.
5.1.4.
5.2.4.
Baza tehnico-materială din unităţile de cazare.
5.1.5.
5.2.5.
- Elementele bazei tehnico-materiale (mobilier, aparate,
5.1.6.
echipamente, instalaţii etc.);
- Echipamente specific (instalaţii termice, instalaţii
climatizare, aspirator, maşini de spălat, uscătoare etc.)
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale bazei
tehnico-materiale din unităţile de cazare;
- Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei tehnico-materiale
din unităţile de cazare;
- Materiale şi ustensile pentru întreţinerea bazei tehnicomateriale din unităţile de alimentaţie (detergenţi,
dezinfectanţi, perii, găleţi, mop etc.).
Unităţi de alimentaţie.
- Clasificarea unităţilor de alimentaţie;
- Caracteristicile unităţilor de alimentaţie.
Baza tehnico-materială din unităţile de alimentaţie.
- Elementele bazei tehnico-materiale (mobilier, aparate,
utilaje, echipamente, inventar textil, din porţelan, din
sticlă, şi ustensile specifice etc.);
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale bazei
tehnico-materiale din unităţile de alimentaţie;
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URÎ 5. ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE
PRIMIRE TURISTICĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.

5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

5.3.3.
5.3.4.

5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.

5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.

5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.

Conţinuturile învăţării

- Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei tehnico-materiale
din unităţile de alimentaţie;
- Materiale şi ustensile pentru întreţinerea bazei tehnicomateriale din unităţile de alimentaţie (detergenţi,
dezinfectanţi, perii, găleţi, mop etc.).
Compartimentele structurilor de primire.
- Compartimente ale unităţilor de cazare;
- Compartimente ale unităţilor de alimentaţie;
- Tipuri de relaţii stabilite între compartimente ale
structurilor de primire;
- Surse de informare specifice industriei turistice:
literatură de specialitate, mijloace mass-media, filme
documentare, site-uri specializate etc.
Activităţi fizice specifice unităţilor de turism şi
alimentaţie: transportul bagajelor şi cărucioarelor,
spălarea lenjeriei şi a veselei, transportul preparatelor etc.
Măsuri de reducere a solicitărilor fizice: economia
mişcărilor, succesiunea logică a mişcărilor, dozarea
efortului, raport optim efort-pauză, utilizarea corectă a
utilajelor şi echipamentelor etc.
Măsuri de reducere a efortului ortostatic: dozarea
efortului ortostatic, raţionalizarea deplasărilor, înlăturarea
deplasărilor inutile.
Surse de zgomot: trântirea uşilor, conversaţie cu glas
ridicat între clienţi, între personal şi clienţi, programe.
muzical artistice, manipularea necorespunzătoare a
inventarului
Elemente de microclimat optim: temperatură, iluminat,
ventilaţie.

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Dotările specifice sălilor de clasă;
9 Cataloage, albume, pliante, ghiduri, hărţi, broşuri, ş.a., cu specific turistic şi de
alimentaţie;
9 Flipchart, markere;
9 Alte resurse materiale identificate de cadrele didactice ca fiind necesare pentru
activităţile planificate.
9 Aparatură multimedia: computere conectate la internet, multifuncţionale, videoproiector;
9 Aparatură pentru multiplicarea fişelor de lucru, de evaluare şi a altor materiale necesare
activităţii la clasă.
9 Dotări specifice unităţilor de cazare conform nomelor de clasificare a acestora;
9 Dotări specifice unităţilor de alimentaţie conform nomelor de clasificare a acestora;
9 Alte echipamente şi mijloace de învăţământ, identificate de cadrele didactice ca fiind
necesare pentru activităţile planificate.
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Structuri de primire turistică” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Structuri de primire turistică” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate in modulul „Structuri de primire turistică” sunt din categoria:
x Competenţe sociale și civice;
x Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai
variate care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Schimbă perechea,
x Studiul de caz
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda „Floarea de lotus”
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x Brainstorming;
x Harta minţii;
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x Medetoda bulgărelui de zăpadă;
x Metoda puzzle;
x Metoda piramidei;
x Cine ştie câştigă;
x Turul galeriei;
x Pălăriile gânditoare;
x Harta scenariilor de viitor etc.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este tehnica Lotus
(Floarea de nufăr)
Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă
centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul
celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr.
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5
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Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la
rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se
vor construi câte alte noi 8 idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi
teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte.
Desfăèèurare
¾ Se anunţă tema;
¾ Se comunică sarcina de lucru şi principiile metodei;
¾ Se stabilesc cele 8 grupe care vor trata subtemele identificate;
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¾ După rezolvarea temei un reprezentant al grupei completează diagrama pregătită pe tablă /
foaie flipchart / într-un document electronic proiectat (smartbord);
¾ Se dezbate cu toţi elevii clasei rezultatul obţinut;
¾ Se stabileşte forma finală a informaţiei incluse în diagramă care va fi distribuită fiecăruia
dintre elevi.
Tehnica Lotus este o modalitate de lucru în grup cu mari valenţe formativ-educative.
Stimulează şi dezvoltă capacităţi ale inteligenţei lingvistice, ale inteligenţei interpersonale, ale
inteligenţei intrapersonale, ale inteligenţei sociale.
Exemplificarea metodei creativă Tehnica Lotus (Floarea de Lotus) în vederea dobândirii unor
rezultate ale învăţării:
Cunoștinţe
5.1.6.

Abilităţi
5.2.3.
5.2.5.

Conţinuturile învăţării
Atitudini
5.3.1.
Baza tehnico-materială din unităţile de alimentaţie.
- Elementele bazei tehnico-materiale (mobilier, aparate,
5.3.2.
utilaje, echipamente, inventar textil, din porţelan, din sticlă,
şi ustensile specifice etc.);

Activitate: Identificarea tipurilor de dotări din diferitele categorii de unităţi de alimentaţie.
Obiective:
o Să stabilească cele mai importante categorii de dotări din unităţile de alimentaţie;
o Să identifice principalele tipuri de dotări din categoriile precizate;
o Să argumenteze alegerile făcute;
o Să contribuie la obţinerea rezultatului final al clasei.
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
o Markere
o Echipamente multimedia
Durată: 50 minute
Desfăşurare:
Pregătire:
o Se organizează elevii în 8 grupe pe criteriul ales de profesor
Realizare:
o Se comunică sarcina de lucru: identificarea tipurilor de dotări din diferitele categorii ale bazei
tehnico-materiale a unităţilor de alimentaţie;
o Se stabilesc pentru început principalele categorii de elemente ale bazei tehnico-materiale din
unităţile de alimentaţie:
A. mobilier;
B. aparate;
C. utilaje;
D. tacâmuri;
E. inventar textile;
F. inventar din porţelan / ceramic;
G. inventar din sticlă;
H. ustensile specifice.
o Profesorul prezintă modul de lucru
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o Se formează grupurile de lucru èi se atribuie prin tragere la sorţi subtema la care va lucra
fiecare echipă;
o Grupele lucrează pentru a reuşi să completeze în diagramă informaţiile necesare: tipuri de
dotări din diferitele categorii ale bazei tehnico materiale a unităţilor de alimentaţie;
o Câte un reprezentant al fiecărei grupe va include în diagrama finală informaţiile identificate de
colegi.
o Se analizează diagrama completată de toate grupele.
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
x La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
x În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
x Finală
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 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
5.1.6. Descrierea
elementelor bazei tehnicomateriale a unităţilor de
alimentaţie.

5.2.3. Verificarea existenţei
în unităţile de alimentaţie a
echipamentelor specifice
nivelului de clasificare.
5.2.5. Participarea la
activităţile echipelor de
lucru.

5.3.1. Respectarea principiilor
dezvoltării durabile în planificarea
lucrărilor de curăţenie şi întreţinere a
bazei tehnico-materiale din unităţile de
cazare şi alimentaţie.
5.3.2. Colaborarea cu colegii în
scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru.
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Activitate: Identificarea diferitelor componente ale bazei tehnico-materiale din unităţile de
alimentaţie:
Obiective:
o Să identifice diferite componente ale bazei tehnico-materiale din unităţile de alimentaţie.
o Să includă elementul identificat într-o categorie a bazei tehnico-materiale din unităţile de
alimentaţie
o Să precizeze, pe fişa dată, utilitate elementului identificat.
FIŞA DE LUCRU

Numele şi prenumele:
Clasa:
Data:
Sarcină de lucru: Identifică pe baza imaginilor tipul de dotare specific unităţilor de
alimentaţie şi include-l în categoria din care face parte, precizând utilitatea sa.
Imagine

Denumire

Categoria

Utilitatea, cu referire la
norme şi reglementări

1.

2.

3.

4.
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Imagine

Denumire

Categoria

Utilitatea, cu referire la
norme şi reglementări

5.

6.

7.

8.

Sugestie de rezolvare a sarcinii:
1. Cuţit pentru peşte – tacâmuri – se regăsesc în structura mise-en-place-ului, fiind folosite de
către clienţi pentru consumarea peştelui, în condiţii de siguranţă şi igienă;
2. Mixer de bucătărie (minirobot) – aparate – se utilizează la operaţii de tăiere, amestecare şi
batere a diferitelor tipuri de compoziţii, respectându-se norme de siguranţă şi securitate a
muncii, de igienă şi de consum economic de energie (dezvoltare durabilă).
3. Şervete de masă – inventar textil – utilizat de către clienţi pentru protecţia îmbrăcămintei
dar şi pentru igiena mâinilor şi a feţei.
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4. Maşina de gătit – utilaje – se utilizează la prepararea hranei, aplicând operaţii termice
specifice. În funcţie de sursa de energie (gaz, curent electric), normele de siguranţă şi
securitate în muncă diferă, dar au ca idee centrală, evitarea arsurilor. Normele de igienă se
referă la menţinerea maşinii de gătit, într-o stare de curăţenie adecvată. Din punct de vedere
al regulilor de dezvoltare durabilă, se recomandă utilizarea variantelor economice de
consum a gazului sau a energiei electrice.
5. Osieră – inventar din porţelan / ceramică – este utilizată de consumatori pentru a îndepărta
oasele din farfuria destinată preparatelor. În manipularea osierei lucrătorii trebuie să fie
atenţi în special să nu se spargă.
6. Consolă – mobilier – este amplasat în saloanele de servire pentru păstrarea obiectelor de
inventar necesare în realizarea mise-en-place-ului sau la refacerea acestuia în timpul
operaţiilor de servire. Având părţi mobile trebuie respectate regulile de protecţie specifice.
Regulile de igienă privesc atât mobilierul cât şi obiectele de inventar.
7. Cupă de şampanie – inventar din sticlă – este utilizată pentru servirea şampaniei în cadrul
diferitelor evenimente. Atenţia trebuie acordată manipulării acesteia pentru a nu se sparge.
8. Tigaie – ustensile – se utilizează la obţinerea preparatelor culinare, prin tratamente termice
de frigere, prăjire sau înăbuşire. La utilizarea sa trebuie respectate norme de siguranţă şi
securitate în muncă specifice lucrului cu surse de căldură şi normele de igienă specifice.
Referitor la dezvoltarea durabilă, trebuie evidenţiate normele de manipulare a grăsimilor
uzate.
x

Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora:

Nr.
crt.
1.

2.

3.

Criterii de realizare şi
ponderea acestora
Primirea şi planificarea 30%
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii de
lucru

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

50%

20%

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora

Punctaj

Analizarea sarcinilor stabilite în fişa
de lucru – solicitarea lămuririlor
necesare.
Stabilirea denumirilor corecte pentru
fiecare element prezentat în imagine.
Corelarea corectă a informaţiilor
stabilite în fişa de lucru.
Identificarea corectă a categoriei din
care face parte fiecare element al bazei
tehnico-materiale.
Precizarea corectă a utilităţii fiecărui
element.
Corelarea cu normele şi reglementările
specifice utilizării elementului
respectiv.

30%

9p

40%

12 p

30%

9p

30%

15 p

50%

25 p

20%

10 p

Redactarea corectă a fişei de lucru.
Utilizarea corectă a termenilor de
specialitate în mesajele transmise.
Asigurarea unui aspect corespunzător
fişei de lucru.

40%
30%

8p
6p

30%

6p

100%

100 p

Total
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MODUL 4: PROCESE DE BAZĂ ÎN ALIMENTAŢIE
x Notă introductivă
Modulul, „Procese de bază în alimentaţie”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ licealfiliera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

36 ore/an – instruire practică
Modulul „Procese de bază în alimentaţie” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 6. REALIZAREA
PROCESELOR DE BAZĂ ÎN
ALIMENTAŢIE
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
6.1.1.
6.2.1.
6.3.1.
Dotări specifice spaţiilor de producţie culinară şi de
6.1.2.
6.2.2
patiserie – cofetărie.
- Clasificarea dotărilor din spaţiile de producţie: utilaje,
aparate, vase şi ustensile.
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale dotărilor
din spaţiile de producţie.
6.1.3.
6.2.3.
6.3.2.
Dotări specifice spaţiilor de servire.
6.1.4.
6.2.4.
- Clasificarea dotărilor din spaţiile de servire: mobilier,
echipamente şi obiecte de inventar necesare servirii
consumatorilor.
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale dotărilor
din spaţiile de servire.
6.1.5.
6.2.5.
6.3.3.
Operaţii de ambiantare a spaţiilor de servire:
6.2.6.
- Operaţii de curăţenie curente;
- Operaţii de aranjare a mobilierului din dotare şi de
completare a consolei cu obiecte de inventar necesare
procesului de servire a consumatorilor.
6.1.6.
6.2.7.
6.3.4.
Materii prime şi auxiliare folosite în alimentaţie:
6.1.7.
6.2.8.
- Clasificarea materiilor prime şi auxiliare folosite în
alimentaţie;
- Materii prime vegetale;
- Materii prime animale;
- Materii auxiliare.
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URÎ 6. REALIZAREA
PROCESELOR DE BAZĂ ÎN
ALIMENTAŢIE
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
6.1.8.
6.2.9.
6.3.5.
Prelucrarea primară a materiilor prime şi auxiliare în
6.1.9.
alimentaţie.
- Operaţii de prelucrare primară (sortarea, spălarea,
6.1.10
dozarea, curăţirea, tranşarea, porţionarea, tăierea etc) –
caracterizare, mod de realizare, condiţii de lucru cu
ustensilele şi echipamentele specifice prelucrării primare
a materiilor prime şi auxiliare folosite în alimentaţie.
6.1.11
6.2.10
6.3.6.
Prelucrarea termică a materiilor prime şi auxiliare în
6.1.12
6.2.11
alimentaţie:
- Operaţii de prelucrare termică (opărire, fiebere, sotare,
6.1.13
prăjire, înăbuşire, frigere, coacere) – caracterizare, mod
6.1.14
de realizare, condiţii de lucru cu ustensilele şi
echipamentele specifice prelucrării termice a materiilor
prime şi auxiliare folosite în alimentaţie.
x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Dotările specifice sălilor de clasă;
9 Literatură de specialitate şi documente specifice: buletine de analiză, fişe tehnologice,
albume şi cataloage, reviste de specialitate, etc;
9 Alte resurse materile identificate de cadrele didactice ca fiind necesare pentru activităţile
planificate.
9 Aparatură multimedia: computere conectate la internet, multifuncţionale, videoproiector;
9 Aparatură pentru multiplicarea fişelor de lucru, de evaluare şi a altor materiale necesare
activităţii la clasă.
9 Reţetare, fişe de documentare;
9 Mobilier, echipamente şi obiecte de inventar specifice spaţiilor de servire;
9 Materii prime de origine vegetală, materii prime de origine animală, băuturi nealcoolice
şi alcoolice;
9 Vase, ustensile, aparate, utilaje şi echipamente specifice bucătăriilor şi laboratoarelor de
patiserie şi cofetărie;
9 Alte echipamente şi mijloace de învăţământ, identificate de cadrele didactice ca fiind
necesare pentru activităţile planificate

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Procese de bază în alimentaţie” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Procese de bază în alimentaţie” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
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Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate in modulul Structuri de primire turistică sunt din categoria:
x Competența de a învăţa să înveţi
x Competenţe sociale şi civice
x Competențe antreprenoriale
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Schimbă perechea,
x Studiul de caz
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda „Floarea de lotus”
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x Brainstorming;
x Harta minţii;
x Metoda bulgărelui de zăpadă;
x Metoda puzzle;
x Metoda piramidei;
x Cine ştie câştigă;
x Turul galeriei;
x Pălăriile gânditoare;
x Harta scenariilor de viitor;
x Impulsul fotografic, etc.
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Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este Schimbă
perechea.
Schimbă perechea este o metodă de lucru pe perechi. Se împarte clasa/grupa de elevi în două
echipe egale ca număr de participanţi, constituindu-se perechile la sugestia cadrului didactic.
Se formează două cercuri concentrice, elevii fiind faţă în faţă pe perechi. Profesorul pune o
întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi. Fiecare pereche discută şi apoi comunică ideile.
Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea
partenerilor în pereche.
Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al clasei. Fiecare se implică în activitate şi îşi
aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii.
Desfăèèurare
¾ Se anunţă tema;
¾ Se comunică sarcina de lucru şi principiile metodei;
¾ Se stabilesc organizează cele 2 cercuri concentrice astfel încât elevii sa se organizeze în
perechi, care vor rezolva o sarcina de lucru, consemnând observaţiile pe fişe de lucru;
¾ După rezolvarea sarcinii, elevii din cercul exterior se deplasează în sensul acelor de
ceasornic formând pereche cu următorul coleg, pentru a rezolva o nouă sarcină;
¾ În momentul epuizării sarcinilor se analizează împreună rezultatele activităţii;
¾ Toţi elevii consemnează principalele concluzii ale activităţii.
Exemplificarea metodei creativă Schimbă perechea în vederea dobândirii unor rezultate ale
învăţării:
Conţinuturile învăţării
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
6.1.11
6.2.10
6.3.6.
Prelucrarea termică a materiilor prime şi auxiliare în
6.1.12
6.2.11
alimentaţie:
- Operaţii de prelucrare termică (opărire, fiebere, sotare,
6.1.13
prăjire, înăbuşire, frigere, coacere) – caracterizare, mod de
6.1.14
realizare, condiţii de lucru cu ustensilele şi echipamentele
specifice prelucrării termice a materiilor prime şi auxiliare
folosite în alimentaţie.
Activitate: Realizarea prelucrării termice a legumelor.
Obiective:
o Să descrie modul de realizare a diferitelor operaţii termice;
o Să identifice utilajele, vasele şi ustensilele necesare realizării operaţiei respective;
o Să efectueze practic operaţiile de prelucrare termică;
o Să analizeze efectele operaţiilor termice asupra legumelor.
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate în echipe
Resurse materiale:
o Legume: cartofi, ciuperci, morcovi;
o Utilaje, vase şi ustensile necesare pentru tratamente termice în bucătărie;
o Fişe de lucru pentru consemnarea observaţiilor.
Durată: 150 minute
Desfăşurare:
Pregătire:
o Se organizează elevii în perechi, aşezaţi în cele două cercuri concentrice, elevii numerotaţi cu
cifra 1 vor constitui cercul central iar cei cu cifra 2 vor forma cercul exterior.
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Realizare:
o Se comunică prima sarcina de lucru: fiecare pereche realizează operaţia de opărire a
ciupercilor (tăiate în sferturi);
o După realizarea primei sarcini fiecare pereche consemnează principalele observaţii în fişa de
lucru pusă la dispoziţie;
o Se schimbă perechile şi pe rând se dau următoarele sarcini: realizarea operaţiei de înăbuşire a
cartofilor (tăiaţi cuburi); realizarea operaţiei de fierbere a morcovilor feliaţi; realizarea
operaţiei de sotare a morcovilor răzuiţi; realizarea operaţiei de prăjire a cartofilor; realizarea
operaţiei de frigere pe grătar a ciupercilor; realizarea operaţiei de coacere a cartofilor;
o După fiecarea operaţie realizată elevii îşi consemează în fişa pentru pereche (păstrată de elevii
din cercul interior, nr. 1) principalele observaţii;
o La final se discută pe baza observaţiilor din fişa de lucru, stabilindu-se principalele
caracteristici ale fiecărei operaţii.
FIŞĂ DE LUCRU
în pereche
Nr. 1 în pereche:_______________________
Nr. 2 în
pereche

Sarcina / realizarea operaţiei de: Utilaje, vase şi
ustensile necesare
Opărire a ciupercilor
Înăbuşire a cartofilor
Fierbere a morcovilor feliaţi
Sotare a morcovilor răzuiţi
Prăjire a cartofilor
Frigere pe grătar a ciupercilor
Coacere a cartofilor

Mod de realizare

Observaţii

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări,
x Chestionare,
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat,
x Brainstorming.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie,
x Fişe test,
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x
x
x
x
x

Fişe de lucru,
Fişe de autoevaluare,
Fişe de monitorizare a progresului,
Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI,
Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală, de
completare, de tip pereche, de tip întrebări structurate sau de tip rezolvare de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative,
x Lista de verificare a proiectului,
x Brainstorming,
x Planificarea proiectului,
x Mozaicul,
x Fişă de observaţie,
x Jurnalul elevului,
x Teme de lucru,
x Prezentare.
Se propun următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare.
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
Abilităţi
6.1.11. Enumerarea operaţiilor 6.2.10. Efectuarea operaţiilor
de prelucrare termică a
de prelucrare termică,
materiilor prime din
respectînd regulile care stau la
alimentaţie.
baza proceselor tehnologice din
alimentaţie.
6.1.12. Descrierea operaţiilor
de prelucrare termică a
materiilor prime vegetale şi
animale.
6.1.13. Clasificarea ustensilelor
aparatelor, utilajelor şi
echipamentelor necesare pentru
prelucrarea termică a materiilor
prime din alimentaţie.
6.1.14. Caracterizarea
ustensilelor, aparatelor,
utilajelor şi echipamentelor
necesare în prelucrarea termică.

Atitudini
6.3.6. Implicarea responsabilă
în efectuarea operaţiilor de
prelucrare termică a materiilor
prime vegetale şi animale prin
utilizarea eficientă şi sigură a
echipamentelor din alimentaţie
cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile.

6.2.11. Folosirea ustensilelor şi
utilajelor specifice prelucrării
termice a materiilor prime de
origine vegetală şi animală, în
condiţii de igienă, siguranţă şi
securitate.
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Activitate: Realizarea tratamentelor termice la legume:
Obiective:
o Să prezinte modul de realizare a operaţiilor termice aplicabile legumelor;
o Să selecteze corect utilajele, ustensilele şi vasele necesare realizării operaţiilor termice;
o Să realizeze corect operaţiile termice, colaborând cu colegii şi cu cadrul didactic;
o Să respecte normele de dezvoltare durabilă, de igienă, siguranţă şi securitate în muncă.
FIŞĂ DE OBSERVARE
Numele şi prenumele elevului:
Data:
Evaluator:
Realizat efectiv

Sarcina de lucru
Pregătirea locului de muncă
Pregătirea utilajelor, vaselor şi ustensilelor necesare
realizării operaţiilor de prelucrare termică
Pregătirea legumelor pentru realizarea operaţiilor
tratament termic
Realizarea corectă a opăririi
Realizarea corectă a fierberii
Realizarea corectă a sotării
Realizarea corectă a înăbuşirii
Realizarea corectă a frigerii
Realizarea corectă a prăjirii
Realizarea corectă a coacerii
Respectarea normelor de dezvoltare durabilă, de
siguranţă şi securitate în muncă
Realizarea operaţiilor de curăţenie şi igienă la locul de
muncă
Colaborarea în echipă, cu celelalte echipe şi cu cadrul
didactic / tutorele
x
Nr.
crt.
1.

2.

Realizat 100%














Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora
Criterii de realizare şi
ponderea acestora
Primirea şi
30%
planificarea
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii
de lucru

50%

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Analizarea sarcinilor de lucru stabilite
Alegerea metodelor adaptate prelucrării
termice a legumelor.
Respectarea regulilor şi reglementărilor
privind dezvoltarea durabilă, igiena,
sănătatea şi securitatea muncii, în spațiile
de producţie şi de servire din unităţile de
alimentaţie.
Identificarea utilajelor, vaselor şi
ustensilelor necesare realizării operaţiilor
de prelucrare termică a legumelor.

Punctaj

20%
50%

6p
15 p

30%

9p

30%

15 p
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Nr.
crt.

Criterii de realizare şi
ponderea acestora

3.

Prezentarea şi
promovarea
sarcinii realizate

20%

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Rezolvarea sarcinii de lucru în
conformitate cu fişele tehnologice pentru
prelucrarea termică a legumelor.
Folosirea corespunzătoare a
documentației specifice în gestionarea,
prelucrarea termică a legumelor.
Întocmirea corectă a fişei tehnologice
Utilizarea corectă a termenilor de
specialitate în mesajele transmise pe
parcursul derulării activităţii.
Argumentarea eficientă a sarcinilor de
lucru realizate pentru prelucrare termică
a legumelor.

Total
x

Punctaj

50%

25 p

20%

10 p

30%
35%

6p
7p

35%

7p

100%

100 p
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5. Dincă, Cristian şi colab. (2006) – Tehnician în turism, Bucureşti: Bucureşti: Ed. Didactică
şi Pedagogică R.A.;
6. Dincă, Cristian şi colab. (2006) – Calificarea profesionala Bucătar, manualul pentru clasa
XI an de completare, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică R.A.
7. Florea, Constantin, ş.a. (2004) – Manualul directorului de restaurant, Bucureşti: Editura
THR-CG;
8. Nicolescu, Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor, Bucureşti: Editura Inter-Rebs;
9. Stavrositu Stere (2003) – Tehnica servirii consumatorilor, Bucureşti: Bucureşti: Ed.
Didactică şi Pedagogică R.A.;
10. *** – www.rasfoiesc.com/sanatate/alimentatie/
11. *** – www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca
12. *** – www.asociatia-profesorilor.ro/metode-de-predare-interactive.html
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificarea corespunzătoare profilului SERVICII, domeniul de
pregătire profesională ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC:
1. Coafor stilist.
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării
sus menţionate.
Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor – 4.
Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 1 Organizarea locului de muncă
URÎ 2 Consilierea clientului
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice specializate
URÎ 4 Îngrijirea părului
URÎ 5 Realizarea bărbieritului şi a
îngrijirilor faciale
URÎ 6 Tunderea părului pentru bărbaţi

Denumire modul
MODUL 1 Organizarea locului de muncă
MODUL 2 Consilierea clientului
Denumire modul
MODUL 3 Îngrijirea părului
MODUL 4 Bărbieritul şi îngrijirile faciale
MODUL 5 Tunsori bărbăteşti
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX- a
Învăţământ liceal-filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modulul 1: Organizarea locului de muncă
Total ore/ an
din care:
Modulul 2: Consilierea clientului
Total ore/ an
din care:
Modulul 3: Îngrijirea părului
Total ore/ an
din care:
Modulul 4: Bărbieritul şi a îngrijirile faciale
Total ore/ an
din care:
Modulul 5: Tunsori bărbăteşti
Total ore/ an
din care:

Instruire practică:

30
10

Instruire practică:

108
36

Instruire practică:

30
10

Instruire practică:

78
26

Instruire practică:

78
26

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore
Stagii de pregătire practică- Curriculum în dezvoltare locală*
Modulul 6* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/ an
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an
TOTAL GENERAL: 414 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia
publică parteneră.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar
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PARCURGEREA MODULELOR
CLASA a IX-a ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL TEHNOLOGIC
Modulul
Modulul 1: Organizarea
locului de muncă

Modulul 2: Consilierea
clientului

Modulul 3: Îngrijirea
părului

Modulul 4: Bărbieritul şi
a îngrijirile faciale

Modulul V: Tunsori
bărbăteşti

Săptămânile 1- 10
Săptămânile 11- 36
Total ore/ an: 30
din care:
Instruire practică: 1 oră x 10
săptămâni = 10 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 10
săptămâni = 20 ore
Total ore/ an: 108
din care:
Instruire practică: 1 oră x 36 săptămâni = 36 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 36 săptămâni = 72 ore
Total ore/ an: 30
din care:
Instruire practică: 1 oră x 10
săptămâni = 10 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 10
săptămâni = 20 ore
Total ore/ an: 78
din care:
Instruire practică: 1 oră x 26
săptămâni = 26 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 26
săptămâni = 52 ore
Total ore/ an: 78
din care:
Instruire practică: 1 oră x 26
săptămâni = 26 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 26
săptămâni = 52 ore
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MODUL 1: ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
x Notă introductivă
Modulul „Organizarea locului de muncă” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc,
face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a,
învăţământ liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 30 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
x 10 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 10 săptămâni (S1 – 10).
Modulul „Organizarea locului de muncă” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 2 Organizarea locului de
muncă
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.1.2.
2.2.2.
2.3.2.
2.1.3.
2.3.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Conţinuturile învăţării

Organizarea salonului de estetică:
- reglementări legale
- principii generale de organizare (compartimente,
instalaţii, dotări, reguli de amenajare şi dotare).
Organizarea postului de lucru:
- dotarea postului de lucru (frizer, coafor, manichiurist,
pedichiurist)
- poziţionarea dotărilor- reguli.
Aranjarea ergonomică şi estetică a postului de lucru:
- norme ergonomice
- principii estetice de aranjare a postului de lucru.
Legislaţia şi reglementările privind securitatea şi
sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi protecţia mediului
Reguli de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă:
- reguli de igienă (igiena vestimentaţiei, alimentaţiei şi
corporală)
- materiale de întreţinere a igienei (materiale igienicosanitare, produse cosmetice, alimente de protecţie)
- consecinţe ale nerespectării regulilor de igienă individuală
(intoxicaţii, boli parazitare, toxiinfecţii alimentare,
dermatoze, boli infecto-contagioase)
Norme de igienă în salonul de înfrumuseţare privind:
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URÎ 2 Organizarea locului de
muncă
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

2.1.10.
2.1.11.

2.2.10.

2.3.7.

2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.

2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.

Conţinuturile învăţării

- spaţiile în care se desfăşoară serviciile
- personalul
- protecţia clienţilor
- serviciile efectuate (frizerie, bărbierit, coafură, manichiură,
pedichiură)
- curăţarea, dezinfectarea suprafeţelor şi echipamentelor de
lucru
- dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarului
Norme de securitate la locul de muncă, de prevenire şi
stingere a incendiilor:
- norme de protecţie şi PSI
- simboluri de avertizare (semnale sonore, vizuale,
avertismente scrise, indicatoare, culori de securitate)
- echipament de lucru şi de protecţie
Situaţii care pun în pericol securitatea individuală şi
colectivă.
Factori de risc (agenţi patogeni, factori de climat, substanţe
toxice, substanţe explozive, risc de inundare, prezenţa unor
dăunători, curent electric, instrumente tăioase, temperaturi
ridicate)
Modalităţi de prevenire a acţiunii factorilor de risc
Norme de protecţie a mediului
Bolile profesionale:
- tipuri (boli ale căilor respiratorii, afecţiuni ale aparatului
locomotor, varice, dermatoze de contact, alergii)
- cauzele apariţiei bolilor (poziţii defectuoase în timpul
lucrului, stat în picioare timp îndelungat, substanţe alergene)
- simptome caracteristice
- comportament preventiv (poziţie corectă în timpul lucrului,
pauze mici între lucrări, folosirea mănuşilor protectoare,
aerisirea periodică a salonului, control medical periodic).
Aprovizionarea postului de lucru cu resursele necesare
Stabilirea necesarului de produse, materiale şi lenjerie
pentru o perioadă determinată:
- realizarea stocului propriu,
- aprecierea volumului de lucru pe tipuri de servicii
pe o perioadă determinată de timp
- calcularea necesarului de materiale şi produse pentru
o perioadă determinată de timp.
Recepţia produselor, materialelor şi a lejeriei:
- verificarea termenului de valabilitate a produselor,
- verificarea calităţii şi a integrităţii materialelor,
- verificarea stării de igienă şi a integrităţii lenjeriei.
Depozitarea materialelor, a produselor şi a lenjeriei:
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URÎ 2 Organizarea locului de
muncă
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.

2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.

2.3.11.
2.3.12.

Conţinuturile învăţării

- condiţii de depozitare
- reguli de depozitare.
Ambianţa în spaţiul de lucru
Microclimatul:
- elemente
- condiţii optime în salonul de estetică
- mijloace de asigurare a microclimatului plăcut.
Mijloace de destindere pentru client:
- tipuri
- selecţie
- aranjare.
Armonizarea culorilor lenjeriei şi ale echipamentului de
proteţie cu cele ale mediului:
- principii de armonizare a culorilor,
- efectul culorilor asupra stării clienţilor,
- modalităţi de creare a armoniei coloristice în salonul
de estetică.

x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)

9
9
9
9
9

Cataloage şi publicaţii de specialitate
Produse pentru manichiură, pedichiură, frizerie şi coafură
Substanţe dezinfectante
Resurse pentru acordarea primului-ajutor.
mobilier, aparate, instrumente, lenjerie şi alte dotări necesare posturilor de frizerie, coafură,
manichiură, pedichiură
instalaţii (apă, canalizare, iluminare)
sterilizator
echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului
didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
tablă, cretă, marker, flipchart.

9
9
9
9

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Organizarea locului de muncă” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Organizarea locului de muncă” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
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desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental,
activităţile de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul
individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului
etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor
de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x
Elaborarea de referate interdisciplinare;
x
Activităţi de documentare;
x
Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x
Problematizarea;
x
Demonstraţia;
x
Investigaţia ştiinţifică;
x
Învăţarea prin descoperire;
x
Activităţi practice;
x
Studii de caz;
x
Jocuri de rol;
x
Simulări;
x
Elaborarea de proiecte;
x
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x
Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este aplicarea
diferenţierii în cadrul învăţarii în echipe.
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Rezultatul învăጔጔării:
Cunoştinţe
Boli profesionale
1.1.10. Descrierea bolilor
profesionale specifice
domeniului
1.1.11. Explicarea măsurilor de
prevenire a apariţiei bolilor
profesionale specifice
domeniului

Abilităţi
1.2.10. Adoptarea unui
comportament preventiv pentru
bolile profesionale.

Atitudini
1.3.7. Aplicarea sistematică a
măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale

Clasa va fi împărţită în grupe de lucru, în fiecare grupă fiind repartizat câte un elev dintre cei
capabili de performanţă.
Sarcina de lucru pentru fiecare grupă va fi: realizarea unei sinteze a măsurilor de prevenire pe care
trebuie să le ia lucrătorul pentru o boală profesională, după cum urmează: grupa 1- varice, grupa 2deformări ale coloanei vertebrale, grupa 3- boli ale căilor respiratorii, grupa 4- dermatoze de
contact, grupa 5- alergii. Sinteza măsurilor de prevenire va fi prezentată pe o foaie de flip-chart.
Fiecare dintre elevii capabili de performanţă va avea de rezolvat următoarea problemă: Consideră
că eşti managerul unui salon de estetică. Realizează un plan de prevenire a bolii profesionale
discutată de grupa din care faci parte, care să fie aplicat în salonul de estetică pe care îl conduci.
Ai în vedere următoarele:
- în salon există posturi de lucru pentru manichiură, pedichiură, coafură şi frizerie,
- realizează un plan complex de prevenire a bolii profesionale discutată de grupa din care faci
parte
- foloseşte calculatorul pentru documentare
- pentru prezentarea planului, poţi folosi programul PowerPoint sau o foaie de flip-chart
- după ce realizezi o primă variantă a planului, supune-l discuţiei grupei şi îmbunătăţeşte-l cu
propunerile colegilor.
Raportare:
- fiecare grupă va prezenta sinteza măsurilor de prevenire, care va fi completată cu propunerile
considerate pertinente ale celorlalte grupe,
- va fi prezentat planul de prevenire a bolii profesionale în salonul de estetică.
Feed-back:
- din partea colegilor- fiecare grupă va primi aprecieri din partea colegilor,
- din partea profesorului- va nota elevii pentru rezultatul activităţii, implicarea în activitate,
comunicare şi cooperare pentru realizarea sarcinii de lucru.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
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b.

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Rezultatele învăጔጔării:
Cunoştinţe
Boli profesionale
1.1.10. Descrierea bolilor
profesionale specifice
domeniului
1.1.11. Explicarea măsurilor de
prevenire a apariţiei bolilor
profesionale specifice
domeniului

Abilităţi
1.2.10. Adoptarea unui
comportament preventiv pentru
bolile profesionale.

Atitudini
1.3.7. Aplicarea sistematică a
măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale

Pentru evaluarea sumativă a acestor rezultate ale învăţării, se pot aplica probele de evaluare:
1. Proiectul cu tema Bolile profesionale specifice calificării şi prevenirea acestora. Proiectul
poate fi realizat individual sau în grup. Deoarece tema proiectului este complexă, este indicat ca
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proiectul să fie realizat în echipă. După finalizarea proiectelor, se va organiza o sesiune de
prezentare a acestora.
Structura proiectului:
x prezentarea bolilor profesionale caracteristice calificării Coafor stilist: cauze, factori de risc
specifici meseriei şi exemplificări în imagini ale acestora, simptomatologie, evoluţie;
x măsuri de prevenire pentru fiecare dintre bolile profesionale prezentate cu accent pe cele
care vor fi luate în practicarea calificării Frizer- coafor- manichiurist- pedichiuristexemplificări în imagini.
Pentru evaluarea proiectului, se va folosi o fişa de evaluare:
Criterii de evaluare

Prezentarea tuturor bolilor profesionale caracteristice calificării
Prezentarea bolilor profesionale cuprinde cauze,
simptomatologie, evoluţie
Prezentarea factorilor de risc specifici meseriei
Exemplificări în imagini ale factorilor de risc specifici meseriei
Măsuri de prevenire pentru fiecare dintre bolile profesionale
Măsuri de prevenire care vor fi luate în practicarea calificării
pentru fiecare dintre bolile profesionale
Exemplificarea în imagini a măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale
Prezentarea proiectului

Apreciere
Observaţii
Punctaj
Punctaj
maxim
obţinut
10
10
15
15
10
10
15
15

În fişa de evaluare, pot exista şi alte criterii de apreciere referitoare la:
- aspectul proiectului
- lucrul în echipă
- documentarea pentru realizarea proiectului
- originalitate etc.
Profesorul va include aceste criterii de apreciere în fişa de evaluare, în funcţie de obiectivele
evaluării.
2. Observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul activităţilor practice pe o
perioadă mai îndelungată de timp. Se va folosi ca instrument de evaluare fişa de evaluare în care se
vor consemna observaţiile făcute de-a lungul perioadei de observare şi se va stabili punctajul
acordat:
Criterii de evaluare

Aranjarea ergonomică a postului de lucru de frizer
Aranjarea ergonomică a postului de lucru de coafură
Aranjarea ergonomică a postului de lucru de manichiurist
Aranjarea ergonomică a postului de lucru de pedichiurist
Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării
lucrărilor de frizerie
Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării
lucrărilor de coafură
Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării

Apreciere
Punctaj Punctaj
maxim obţinut
10
10
10
10
10

Observaţii

10
10
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Criterii de evaluare

lucrărilor de manichiură
Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării
lucrărilor de pedichiură
Aplicarea sistematică a măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale
Punctaj din oficiu
Punctaj total
x
1.
2.
3.
4.
5.

Apreciere
Punctaj Punctaj
maxim obţinut

Observaţii

10
10
10
100

Bibliografie
A şti cum! – Wella
Coafura de la A la Z, Nineta Dumbravă, Editura Scrisul Românesc
Ghid pivind aplicarea normelor de igienă în unităţile de funcţionare a serviciilor de igienă
personală şi estetică din cooperaţia meşteşugărească, 2007
Ordinul nr. 1136 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare
corporală, 2007
Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971
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MODUL 2: CONSILIEREA CLIENTULUI
x Notă introductivă
Modulul „Consilierea clientului” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc, face parte
din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală, aferente clasei a IX-a, învăţământ
liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 108 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
x 36 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe tot parcursul anului şcolar.
Modulul „Consilierea clientului” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 3 Consilierea clientului
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
Examinarea pielii
3.1.2.
3.2.2.
3.3. 2.
Structura şi funcţiile pielii
3.1.3.
Tipuri de ten: clasificarea tenurilor (normal/uscat/seboreic),
3.2.3.
3.1.4.
3.2.4.
caracteristici
3.1.5.
3.2.5.
Clavus – definire, caracteristici
3.1.6.
Calus : definire, caracteristici
3.1.7.
Noţiuni de patologie a pielii
Factori biologici – cauze ale bolilor de piele:
- virusuri: proprietăţi generale, arhitectura virionului,
clasificarea virusurilor, multiplicarea virusurilor
- bacterii: morfologie, organizarea structurală a celulei
bacteriene, metabolismul bacterian, acţiunea factorilor fizici
şi chimici asupra bacteriilor
- ciuperci microscopice: fungii dermatofiţi
- paraziţi: Sarcoptes scabie, Pediculus humanus
Infecţia
Apărarea antiinfecţioasă: rezistenţa organismului la infecţii,
imunitatea
Leziuni elementare în bolile de piele: leziuni prin modificări
de coloraţie, leziuni cu conţinut solid, leziuni cu conţinut
lichid, leziuni prin soluţii de continuitate, deşeuri cutanate,
sechele cutanate- descriere
Piodermite: perionixis, onixis
Dermatomicoze: epidermofiţii (epidermofiţia interdigitoplantară, epidermofiţia mâinilor), onicomicoze
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URÎ 3 Consilierea clientului
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.

3.3.3.
3.3.4.

3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.

3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.

3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.

3.3.8.

3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.

3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.

3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.

x

Conţinuturile învăţării

Dermatoze produse de paraziţi animali: scabia
Dermatoze alergice: eczema, eczematidele, dishidroza,
dermatita de contact alergică
Influenţa executării lucrărilor de estetică asupra evoluţiei
afecţiunilor pielii mâinilor şi picioarelor şi unghiilor.
Metode de examinare a pielii
Examinarea pielii capului şi a părului
Structura firului de păr
Tipuri de păr - normal/uscat/gras, fin/gros, drept/ondulat,
aspru/moale, sensibil, deteriorat.
Direcţia de creştere a firelor de păr: normală, cu vârtejuri.
Cauzele deteriorării părului
Starea pielii capului: tipuri (normală/uscată/grasă/cu
pelicule), descriere
Metode de examinare a pielii capului şi a părului
Examinarea unghiilor
Structura unghiei.
Tipuri de unghii: după formă şi mărime.
Unghii deformate: tipuri de anomalii ale unghiilor (subţiri,
îngroşate, încarnate)- cauze, descriere.
Cauzele sensibilizării perionixului.
Metode de examinare a unghiilor
Examinarea cutiei craniene şi a feţei
Anatomia cutiei craniene
Tipuri de faţă : ovală, rotundă, pătrată, triunghiulară (cu
vârful în sus sau în jos), diamant (hexagonală)
Imperfecţiunile feţei : nas mare/mic, cârn/coroiat, urechi
mari/mici, deformate, depărtate de cap, bărbie retractată/
proeminentă, pomeţi proeminenţi
Imperfecţiunile cutiei craniene: frunte înaltă/îngustă, creştet
teşit/ascuţit, zona occipitală proeminentă/ teşită
Consilierea clientului:
- reguli de comportament şi de comunicare pe parcursul
examinării
- etapele consilierii
- materiale auxiliare folosite pentru consilierea clientului
- fişa clientului
Metode de comunicare a unor aspecte cu impact emoţional

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 atlas anatomic
9 planşe anatomice
9 planşe cu virusuri, bacterii, fungi, paraziţi
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9 atlas de boli dermatovenerice
9 formulare pentru fişa clientului.
9 echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
9 tablă, cretă, marker, flipchart.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Consilierea clientului” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Consilierea clientului” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
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x
x
x
x
x
x

Studii de caz;
Jocuri de rol;
Simulări;
Elaborarea de proiecte;
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
Activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este aplicarea
diferenţierii în cadrul învăţării în echipe.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
Examinarea pielii
2.1.1. Descrierea metodelor de
examinare a pielii
2.1.2. Descrierea structurii
pielii
2.1.3. Explicarea funcţiilor
pielii
2.1.4. Caracterizarea tipurilor
de ten
2.1.5. Descrierea clavusului şi a
calusului
2.1.6. Caracterizarea leziunilor
dermatologice elementare
2.1.7. Caracterizarea
afecţiunilor pielii şi ale
fanerelor

Abilităţi
2.2.1. Examinarea pielii

Atitudini
2.3.1. Evaluarea cu
responsabilitate a pielii
clientului
2.3. 2. Diagnosticarea corectă,
autonomă, a pielii.

2.2.2. Identificarea tipurilor de
ten.
2.2.3. Identificarea calusului şi
a clavusului.
2.2.4. Recunoaşterea pielii şi a
fanerelor cu modificări
patologice.
2.2.5. Identificarea leziunilor
dermatologice elementare.

Obiective:
Să explice funcţiile pielii.
Să realizeze legătura dintre elementele structurale ale pielii şi funcţiile acesteia.
Profesorul împarte clasa în 6 grupe heterogene. În fiecare grupă vor fi 4- 5 elevi. Din fiecare grupă
va face parte un elev capabil de performanţă şi un elev cu dificultăţi de utilizare a limbajului de
specialitate şi/ sau cu dificultăţi în înţelegerea textului citit.
Sarcini în cadrul grupei:
- leader- conduce discuţiile pentru aflarea răspunsurilor şi coordonează activitatea echipei;
- secretar- notează, pe foaia de flipchart, răspunsurile convenite de comun acord în cadrul grupei;
- raportor- prezintă răspunsul la sarcina de lucru;
- elevul capabil de performanţă- va participa la discuţiile pentru aflarea răspunsurilor; va conduce
conversaţia pentru aflarea răspunsului la sarcina numită “Tema campionilor”, va contribui la
formularea soluţiei şi o va prezenta;
- elevul cu dificultăţi de utilizare a limbajului de specialitate şi/ sau cu dificultăţi în înţelegerea
textului citit- va citi sarcina de lucru, va căuta în caiet informaţiile necesare coechipierilor în
discuţie şi le va citi; va participa la discuţii pentru aflarea răspunsului.
Aceste sarcini vor fi comunicate de profesor grupelor. Fiecare grupă va avea libertatea de a-şi alege
leader-ul, secretarul şi raportorul.
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Profesorul va comunica timpul de lucru pentru rezolvarea sarcinii din fişa de lucru.
Fiecare grupă va primi o fişă de lucru cu sarcinile pe care le vor avea de rezolvat.
Grupele 1 şi 4:
Pielea are o funcţie multiplă de apărare. Precizaţi care sunt funcţiile de apărare pe care le are pielea.
Aveţi în vedere:
- substanţele produse în piele
- existenţa unor celule cu funcţii specializate.
Tema campionilor:
Explicaţi închiderea la culoare a pielii atunci când este expusă razelor de soare.
Grupele 2 şi 5:
Pielea are funcţie termoreglatoare. Explicaţi modul în care pielea realizează această funcţie. Aveţi
în vedere modificările determinate de variaţiile de temperatură asupra:
- vaselor de sânge de la suprafaţă;
- transpiraţiei.
Tema campionilor:
Explicaţi recomandarea medicilor de a expune la soare dimineaţa/raze ultraviolete copiii care suferă
de rahitism.
Grupele 3 şi 6:
Pielea este un organ de simţ.
Enumeraţi tipurile de sensibilitate ale pielii şi realizaţi corelaţia tip de sensibilitate- receptor din
structura pielii.
Daţi exemple practice pentru fiecare tip de sensibilitate.
Tema campionilor:
Durerea este cauzată de orice leziune produsă ţesuturilor. Precizaţi receptorii specifici pentru
durere.
Pe parcursul activităţii, profesorul va monitoriza activitatea echipelor şi va interveni, dacă consideră
că este necesar sau i se solicită ajutorul. Va observa şi va nota în fişa de observaţie:
- interesul şi implicarea fiecărui elev în rezolvarea sarcinii de lucru
- colaborarea cu colegii
- îndeplinirea sarcinilor în cadrul grupei
- corectitudinea soluţiilor propuse, deci nivelul cunoştinţelor.
După expirarea timpului de lucru, raportarea se va face prin colaborarea echipelor care au avut
aceleaşi sarcini de lucru. Răspunsurile se vor corecta, se vor completa şi acestea vor fi consemnate
pe flipchart. Foile de flipchart vor fi afişate.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
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 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
Examinarea pielii
2.1.1. Descrierea metodelor de
examinare a pielii
2.1.2. Descrierea structurii
pielii
2.1.3. Explicarea funcţiilor
pielii
2.1.4. Caracterizarea tipurilor
de ten
2.1.5. Descrierea clavusului şi
a calusului
2.1.6. Caracterizarea leziunilor
dermatologice elementare
2.1.7. Caracterizarea
afecţiunilor pielii şi ale
fanerelor

Abilităţi
2.2.1. Examinarea pielii
2.2.2. Identificarea tipurilor de
ten.

Atitudini
2.3.1. Evaluarea cu
responsabilitate a pielii
clientului
2.3. 2. Diagnosticarea corectă,
autonomă, a pielii.

2.2.3. Identificarea calusului şi
a clavusului.
2.2.4. Recunoaşterea pielii şi a
fanerelor cu modificări
patologice.
2.2.5. Identificarea leziunilor
dermatologice elementare.
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Pentru evaluarea sumativă a rezultatelor învăţării prezentate mai sus, se pot aplica
următoarele probe de evaluare:
1. Probă scrisă sub formă de test în care vor fi evaluate principalele noţiuni din secţiunea
Cunoştinţe corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7.
2. Probă orală asociată probei practice prin care vor fi evaluate principalele noţiuni din
secţiunea Cunoştinţe corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5.
3. Probe practice:
a. de examinare a pielii feţei prin care vor fi evaluate deprinderile şi atitudinile
corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2.
b. de examinare a pielii mâinilor şi a unghiilor prin care vor fi evaluate deprinderile şi
atitudinile corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2.
c. de examinare a pielii picioarelor şi a unghiilor prin care vor fi evaluate deprinderile şi
atitudinile corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2.
d. de examinare a pielii cu modificări patologice din imagini prin care vor fi evaluate
deprinderile şi atitudinile corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2.
Pentru probele de evaluare practice, elevii vor primi o fişă cu cerinţele acesteia.
Exemplu: Pentru proba de evaluare de la punctul c, elevii vor primi o fişă cu următoarele cerinţe:
Analizează cu atenţie pielea picioarelor şi unghiile clientului/ clientei indicat/ă de profesor.
1. Foloseşte metodele potrivite pentru examinarea pielii şi a unghiilor.
2. Decide dacă pielea picioarelor şi gambei clientului/ clientei este hidratată sau deshidratată.
3. Identifică existenţa calusului şi/ sau a clavusului.
4. Diagnostichează pielea picioarelor şi gambei clientului/ clientei ca fiind sănătoasă sau cu
modificări patologice.
5. Diagnostichează unghiile picioarelor şi gambei clientului/ clientei ca fiind sănătoase sau cu
modificări patologice.
Ca instrument de evaluare pentru proba practică, profesorul va folosi o fişă de evaluare:
Criterii de evaluare

Folosirea metodelor potrivite pentru examinarea pielii şi
a unghiilor
Diagnosticarea corectă a pielii hidratate/ deshidratate
Identificarea calusului
Identificarea clavusului
Diagnosticarea pielii picioarelor şi gambei ca fiind
sănătoasă sau cu modificări patologice.
Diagnosticarea unghiilor picioarelor ca fiind sănătoase
sau cu modificări patologice
Evaluarea cu responsabilitate a pielii clientului
Diagnosticarea autonomă a pielii.şi a unghiilor
Punctaj din oficiu
Punctaj total

Apreciere
Punctaj Punctaj
maxim
obţinut
10

Observaţii

10
11
11
12
12
12
12
10
100
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x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bibliografie
A şti cum! – Wella
Dermatologie, Alex. Dimitrescu, Editura Medicală, Bucureşti, 2002
Dermatovenerologie practică, Alex. Dimitrescu, Editura Medicală, Bucureşti, 1989
Microbiologie, Dumitru Buiuc, EDP, Bucureşti 1995
Microbiologie, A Ivanof, M. Ciupe, C Saşcă, D. Vancea, EDP, Bucureşti 1982
Biologie, Aurel Ardelean, Ionel Rosu, Calin Istrate, Editura Leda-Grupul Editorial Corint,
Bucuresti
Biologie, manual pentru anii I şi II şcoli profesionale, Claudia Vărzaru, Magda Buncilă, Aurelia
Mihăilă, Editura Minerva, Bucureşti, 2003.
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MODUL 3 : ÎNGRIJIREA PĂRULUI
x

Notă introductivă

Modulul „Îngrijirea părului” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc, face parte
din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ
liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 30 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 10 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 10 săptămâni (S1- 10).
Modulul „Îngrijirea părului” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 4 Îngrijirea părului
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.1.2.
4.2.2.
4.3.2.
4.1.3.
4.2.3.
4.3.3.
4.1.4.
4.2.4.
4.1.5.
4.2.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.

4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.

4.3.4.
4.3.5.

Conţinuturile învăţării

Spălarea părului:
- scop
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- tehnici de lucru (pentru bărbaţi şi pentru femei)
- norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
- norme de igienă specifice.
Spălarea părului în vederea executării diferitelor operaţii de
coafură (tuns, ondulaţie cu apă, permanent rece, tratamente
de întreţinere, după vopsire sau decolorare).
Masajul capilar:
- scop
- clasificarea metodelor de masaj (masaj manual uscat, cu
loţiuni – frecţia, electric)
- efecte
- consilierea clientului în vederea alegerii tipului potrivit de
masaj capilar
- resurse pentru fiecare tip de masaj
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- tehnici de lucru: masajul capilar manual uscat, masajul
capilar cu loţiuni, masajul capilar electric
- precauţii
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URÎ 4 Îngrijirea părului
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.

x

4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.

4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

Conţinuturile învăţării

- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă.
Îngrijiri capilare
Consilierea clientului
Pregătirea locului de muncă
Clătiri curative: resurse, pregătirea clientului, executarea
clătirilor curative în funcţie de puterea de acţiune a
preparatelor
Aplicarea preparatelor curative: resurse, pregătirea
clientului, etape, influenţa căldurii
Tratamentul părului cu ulei de ricin: resurse, pregătirea
clientului, etape de lucru
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă.
Norme specifice de igienă

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 manta de protecţie, prosop
9 şampoane pentru toate tipurile de păr, preparate curative, ulei de ricin, pudră, loţiuni de
agrement şi de îngrijire
9 soluţii dezinfectante
9 cataloage de specialitate.
9 scafă şi/ sau chiuvetă
9 post de lucru pentru coafură
9 post de lucru pentru frizerie
9 pieptene, aparat electric de masaj, recipiente pentru încălzirea uleiului de ricin, aragaz/
plită electrică
9 sterilizator
9 echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
9 tablă, cretă, marker, flipchart.

x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Îngrijirea părului” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Îngrijirea părului” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
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Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este diferenţierea.
Obiectiv:
Să comunice optim mesajele cu impact emoţional pe parcursul consilierii clientului/ clientei.
Cele trei activităţi de învăţare propuse se vor desfăşura în ordinea prezentată, în ore de curs diferite.
Elevii cu dificultăţi de comunicare a mesajelor cu impact emoţional, ca şi ceilalţi elevi ai clasei, pe
parcursul activităţilor de învăţare, trebuie să exerseze modul de formulare a mesajului, controlul
tonului şi al volumului vocii, limbajul trupului în comunicarea cu clientul.
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Activitatea de învăţare 1: activitate în perechi; perechile se formează dând libertate elevilor cu
dificultăţi în formularea şi comunicarea mesajelor cu impact emoţional să-şi aleagă partenerul.
Sarcina de lucru: transmiterea mesajului prin care îşi anunţă perechea că nu poate onora invitaţia
acestuia de a participa la petrecerea pentru ziua sa de naştere şi motivarea neparticipării (pot fi alese
şi alte subiecte din zone familiare elevilor).
Feed-back-ul îi va fi oferit de perechea sa (pe baza criteriilor din fişa oferită de profesor) şi de
profesor (pe baza observaţiilor realizate pe parcursul dialogului perechilor).
Activitatea de învăţare 2: vizionarea unui film didactic pentru analizarea transmiterii mesajelor cu
impact emoţional de către un lucrător clienţilor săi. Elevii vor fi împărţiţi în grupe, în fiecare grupă
fiind repartizaţi câte 1-2 elevi cu dificultăţi de comunicare a mesajelor cu impact emoţional. Dacă în
grupă vor fi 2 elevi cu dificultăţi de comunicare, unul dintre ei va avea rolul de secretar, iar cel deal doilea va avea rolul de raportor al grupei. Secretarul are ca sarcină completarea fişei de
observaţie asupra comportamentului, limbajului verbal şi non-verbal al lucrătorului. Dacă în grupă
va fi un singur elev cu dificultăţi de comunicare, acesta va avea rolul de raportor al grupei.
Activitatea de învăţare 3: joc de rol- Elevii vor fi împărţiţi în grupe, în fiecare grupă fiind
repartizaţi 1- 2 elevi cu dificultăţi de comunicare a mesajelor cu impact emoţional, care vor avea
rolul lucrătorului. Dacă sunt 2 elevi cu dificultăţi de comunicare, aceştia vor juca, pe rând, rolul
lucrătorului care comunică clientului faptul că nu poate realiza lucrarea solicitată deoarece, la
examinarea pielii capului/ a feţei/ a mâinilor/ a ungiilor/ a picioarelor, a constatat modificări
patologice. Va argumenta de ce nu este bine să realizeze lucrarea solicitată şi va face recomandări.
În fiecare grupă, trebuie să existe un elev care va juca rolul clientului şi câte doi elevi care vor fi
observatori şi, pe baza fişei de observaţie pusă la dispoziţie de profesor, vor oferi feed-back
colegilor pentru rolul de lucrător.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
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x
x
x
x
x
x
x
x

Fişe de documentare;
Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
Eseul;
Referatul ştiinţific;
Proiectul;
Activităţi practice;
Teste docimologice;
Lucrări de laborator/practice.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Evaluarea sumativă a modulului Îngrijirea părului se poate realiza prin elaborarea unui proiect
în echipă. Profesorul va alcătui o listă cu teme de proiect din care fiecare grupă va putea alege. Ex:
Îngrijirea părului gras
Îngrijirea părului uscat
Îngrijirea părului normal
Îngrijirea părului subţire şi rar
etc.
Profesorul va pune elevilor la dispoziţie o listă cu cerinţele pe care aceştia trebuie să le
îndeplinească pe parcursul realizării proiectului. De exemplu:
1. Proiectul va prezenta realizarea modului de îngrijire a tipului de păr din temă pentru un
bărbat şi pentru o femeie.
2. Capitolele proiectului vor cuprinde principalele noţiuni teoretice, modul în care au fost
realizate lucrările pentru cei doi clienţi şi rezultatele obţinute. Capitolele proiectului vor fi:
x Consilierea clientului
x Spălarea părului
x Masajul capilar
x Îngrijiri capilare.
3. În capitolul Consilierea clientului vor fi prezentate fişele celor 2 clienţi.
4. Referitor la realizarea practică a lucrărilor, pentru fiecare dintre acestea, vor fi prezentate:
9 resursele folosite şi criteriile de selectare a produselor
9 pregătirea locului de muncă
9 pregătirea clientului/ei
9 tehnica de lucru
9 probleme apărute pe parcursul lucrării şi soluţionarea acestora
9 rezultatele obţinute.
5. La sfârşitul perioadei de realizare a proiectului, acesta va fi susţinut cu ajutorul unei
prezentări PowerPoint.
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Fişa de evaluare a proiectului şi a prezentării acestuia va fi realizată pe baza criteriilor şi
indicatorilor de realizare din Standardul de pregătire profesională al calificării.
Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora
Primirea şi planificarea
1.
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii de
lucru

2.

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

3.

Total

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
30%

40%

30%

Selectarea resurselor necesare realizării fiecărei
lucrări de îngrijire a părului
Pregătirea locului de muncă
Pregătirea clientului pentru realizarea fiecărei
lucrări de îngrijire a părului
Total
Realizarea spălării părului pentru bărbaţi
conform tehnicii de lucru
Realizarea spălării părului pentru femei conform
tehnicii de lucru
Realizarea masajului capilar conform tehnicii de
lucru
Realizarea îngrijirilor capilare conform tehnicii
de lucru
Respectarea condiţiilor de securitate şi sănătate a
muncii, a regulilor de igienă şi a normelor de
comportament
Total
Prezentarea unei aprecieri globale a muncii
realizate
Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
Argumentarea modului de realizare a sarcinii de
lucru
Prezentarea modalităţilor de asigurare a calităţii
lucrării
Prezentarea rezultatului final al lucrării
Total

30%
35%
35%
100%
20%
20%
25%
25%
10%

100%
20%
10%
30%
20%
20%
100%

100%

x Bibliografie
1.
2.
3.
4.

Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971
A şti cum!- Wella,1995
Coafura de la A la Z, Nineta Dumbravă, Editura Scrisul Românesc
Tainele coafurii, Elena Oseacă- Pădean, editat de SC Hellen Profesii, 2008
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MODUL 4: BĂRBIERITUL ŞI ÎNGRIJIRILE FACIALE
x

Notă introductivă

Modulul „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc,
face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a,
învăţământ liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 78 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 26 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 26 săptămâni (S11- 36).
Modulul „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 5 Bărbieritul şi îngrijirile
faciale
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.1.2.
5.2.2.
5.3.2.
5.1.3.
5.2.3.
5.3.3.
5.1.4.
5.2.4.
5.3.4.
5.1.5.
5.2.5.
5.1.6.
5.2.6.
5.1.7.

5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.

5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.

5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.
5.3.12.

Conţinuturile învăţării

Bărbieritul facial:
- resurse (materiale, lenjerie, produse şi instrumente)
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- săpunirea feţei: scop, resurse, tehnica de lucru, reguli
- tehnica de lucru pentru realizarea bărbieritului facial:
primul şi al doilea bărbierit, direcţii de bărbierit, condiţii de
execuţie, succesiunea mişcărilor, finisarea bărbieritului cu
produse corespunzătoare, precauţii
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
Norme specifice de igienă
Acordarea primului ajutor în caz de accident (tăiere)
Lucrări de mustăţi:
- clasificare (mustăţi clasice şi moderne)
- tipuri de mustăţi (Douglas, rândunică, musculiţă,
mexicană, mare întoarsă): caracteristici
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru (pentru fiecare tip de mustaţă)
- finisarea mustăţii
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URÎ 5 Bărbieritul şi îngrijirile
faciale
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

5.1.17.
5.1.18.
5.1.19.
5.1.20.
5.1.21.
5.1.22.
5.1.23.
5.1.24.
5.1.25.

5.2.13.
5.2.14.
5.2.15.
5.2.16.
5.2.17.
5.2.18.

5.3.13.
5.3.14.
5.3.15.
5.3.16.
5.3.17.
5.3.18.
5.3.19.
5.3.20.

5.1.26.
5.1.27.
5.1.28.
5.1.29.
5.1.30.
5.1.31.
5.1.32.
5.1.33.
5.1.34.

5.2.19.
5.2.20.
5.2.21.
5.2.22.
5.2.23.
5.2.24.
5.2.25.
5.2.26.

5.3.21.
5.3.22.
5.3.23.
5.3.24.

Conţinuturile învăţării

Condiţii de igienă (dezinfectarea şi sterilizarea lenjeriei şi a
echipamentului folosit), de siguranţă (evitarea iritaţiilor,
rănirilor, a transmiterii bolilor infecţioase sau parazitare ale
pielii şi părului) şi de calitate (estetica lucrării)
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
Tendinţele modei în domeniul mustăţilor
Lucrări de bărbi:
- clasificare (bărbi clasice şi moderne)
- tipuri de bărbi ( cioculeţ, pătrată scurtă şi pătrată lungă,
rotundă semiscurtă, cubaneză): caracteristici
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru (pentru fiecare tip de barbă)
- finisarea bărbii
Condiţii de igienă (dezinfectarea şi sterilizarea lenjeriei şi a
echipamentului folosit), de siguranţă (evitarea iritaţiilor,
rănirilor, a transmiterii bolilor infecţioase sau parazitare ale
pielii şi părului) şi de calitate (estetica lucrării)
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
Tendinţele modei în domeniul mustăţilor
Îngrijirile faciale:
- scop
- consilierea clientului în vederea recomandării îngrijirilor
faciale
Aplicarea compreselor:
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- etape de lucru
- precauţii
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă
- acordarea primului ajutor în caz de accident – arsură
Masajul facial manual:
- resurse,
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului,
- zonele feţei pe care se realizează masajul,
- etape de lucru,
- succesiunea mişcărilor şi sensul executării acestora
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă.
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URÎ 5 Bărbieritul şi îngrijirile
faciale
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Conţinuturile învăţării

Masajul facial electric:
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- etape de lucru
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă.
- acordarea primului ajutor în caz de accident –
electrocutare.
x
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
şervet, manta de protecţie, guler de protecţie, prosop, comprese
săpun de ras, spumă de ras, loţiuni după ras, creme de faţă, creme pentru masaj facial, pudră
soluţii dezinfectante.
produse şi materiale pentru acordarea primului- ajutor în caz de tăiere, arsură, electrocutare
cataloage de specialitate.
post de lucru pentru frizerie
aragaz, cazan de comprese, aparat electric de masaj, piatră sau curea pentru ascuţirea
briciului, savonieră, pămătuf de ras, brici, foarfecă de tuns, pieptene, maşină de tuns
sterilizator
echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului
didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
tablă, cretă, marker, flipchart.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
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Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este comerţul cu o
problemă.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
Abilităţi
5.1.27. Prezentarea operaţiilor
5.2.24. Executarea masajului
de pregătire a locului de muncă facial manual
5.1.28. Prezentarea operaţiilor
de pregătire a clientului
5.1.29. Prezentarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă
specifice
5.1.30. Prezentarea normelor de
igienă specifice
5.1.32. Descrierea tehnicii de
lucru pentru realizarea
masajului facial manual

Atitudini
5.3.22. Realizarea îngrijirilor
faciale conform tehnicii de
lucru
5.3.23. Respectarea normelor
de securitate şi sănătate în
muncă şi a normelor de igienă
specific
5.3.24. Asigurarea calităţii
lucrării
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Obiective:
Să prezinte operaţiile de pregătire a locului de muncă
Să prezinte operaţiile de pregătire a clientului
Să prezinte normele de securitate şi sănătate în muncă specifice
Să prezinte normele de igienă specifice
Să descrie tehnica de lucru pentru realizarea masajului facial manual.
Etape de realizare a activităţii:
1. Profesorul dă clasei, spre lectură, o fişă de documentare în care este prezentat masajul facial
manual.
2. Elevii sunt dispuşi în grupuri de câte 2 perechi formate aleator. Fiecare grup primeşte ca
sarcină de lucru să sintetizeze ideile principale din text pe următoarele teme cu privire la
masajul facial:
- resurse,
- pregătirea locului de muncă,
- pregătirea clientului,
- zonele feţei pe care se realizează masajul,
- etape de lucru,
- succesiunea mişcărilor şi sensul executării acestora- schemă,
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă,
- norme specifice de igienă.
3. Fiecare pereche identifică un anumit număr de idei semnificative din text, pe care le discută
cu alte perechi.
4. Perechile scriu un set de întrebări sau probleme, pe care celelalte perechi trebuie să le
rezolve.
5. Grupurile de patru se formează din nou, iar perechile îşi pun întrebări sau îşi dau una alteia
probleme.
6. Membrii grupului formulează concluzii asupra a ceea ce au învăţat.
7. Raportarea: fiecare grup va raporta ideile notate. Profesorul va nota pe tablă sinteza acestora
pentru fiecare temă dată. Sintetizarea se va realiza cu ajutorul tuturor elevilor.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
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Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
Abilităţi
5.1.27. Prezentarea operaţiilor
5.2.24. Executarea masajului
de pregătire a locului de muncă facial manual
5.1.28. Prezentarea operaţiilor
de pregătire a clientului
5.1.29. Prezentarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă
specifice
5.1.30. Prezentarea normelor de
igienă specifice
5.1.32. Descrierea tehnicii de
lucru pentru realizarea
masajului facial manual

Atitudini
5.3.22. Realizarea îngrijirilor
faciale conform tehnicii de
lucru
5.3.23. Respectarea normelor
de securitate şi sănătate în
muncă şi a normelor de igienă
specific
5.3.24. Asigurarea calităţii
lucrării

Evaluarea formativă a rezultatelor învăţării din zona cunoştinţelor, 5.1.27- 5.1.32, se poate
realiza prin aprecierea demonstrării atingerii acestora pe parcursul activităţii de învăţare Comerţul
cu o problemă prezentată în secţiunea Sugestii metodologice.
Ca instrument de evaluare se poate folosi o fişă de evaluare cu următoarele criterii de apreciere:
- identificarea corectă a resurselor pentru masajul facial manual,
- descrierea operaţiilor de pregătire a locului de muncă,
- descrierea modului de pregătire a clientului,
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- descrierea tehnicii de lucru care va cuprinde: etapele de lucru, zonele feţei pe care se
realizează masajul, succesiunea mişcărilor de masaj şi sensul executării acestora,
- precizarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă,
- precizarea normelor specifice de igienă
- folosirea corectă a terminologiei de specialitate.
La aceste criterii de evaluare, se pot adăuga şi altele:
9 capacitatea de analiză
9 sintetizarea ideilor
9 identificarea şi formularea problemelor
9 identificarea şi formularea soluţiilor
9 raportarea rezultatelor activităţii
9 colaborarea constructivă în cadrul echipei
9 atitudine respectuoasă faţă de colegi
x
1.
2.

Bibliografie
Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971
A şti cum!- Wella,1995

Domeniul de pregătire profesională: Estetica şi igiena corpului omenesc

34

465

MODUL 5. TUNSORI BĂRBĂTEŞTI
x Notă introductivă
Modulul „Tunsori bărbăteşti” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc, face parte
din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ
liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 78 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 26 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 26 săptămâni (S11- 36).
Modulul „Tunsori bărbăteşti” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 6 Tunsori bărbăteşti
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
6.1.1.
6.2.1.
6.3.1.
6.1.2.
6.2.2.
6.3.2.
6.1.3.
6.2.3.
6.3.3.
6.1.4.
6.2.4.
6.3.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.
6.1.16.
6.1.17.

6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.
6.2.11.
6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.

6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.

Conţinuturile învăţării
Bărbieritul capilar:
- resurse (materiale, lenjerie, produse şi instrumente)
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru: direcţii de bărbierit, condiţii de execuţie,
succesiunea mişcărilor, precauţii
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă
- acordarea primului ajutor în caz de accident (tăiere).
Tunsori bărbăteşti de bază:
- scopul tunsorii
- clasificare în funcţie de modul de execuţie: cu foarfeca,
cu maşina de tuns, cu foarfeca şi cu maşina de tuns, cu
briciul
Norme de igienă specifice
Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
Norme de protecţie a mediului specifice
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu foarfeca: tunsoarea
clasică cu cărare, tunsoarea clasică fără cărare, tunsoarea
italiană, tunsoarea englezească, tunsoarea sport
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
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URÎ 6 Tunsori bărbăteşti
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Conţinuturile învăţării
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru pentru toate tipurile de tunsori clasice
realizate cu foarfeca
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice fiecărei tunsori clasice
realizate cu foarfeca:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu maşina de tuns:
tunsoarea completă
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice tunsorii clasice realizate
cu maşina de tuns:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu foarfeca şi cu maşina
de tuns: tunsoarea nemţească, tunsoarea cu breton pentru
băieţi, tunsoarea scurtă cu cărare pentru băieţi, tunsoarea
carre
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru pentru toate tipurile de tunsori clasice
realizate cu foarfeca şi cu maşina de tuns
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice fiecărei tunsori clasice
realizate cu foarfeca şi cu maşina de tuns:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu briciul: tunsoarea
plastică cu cărare, tunsoarea plastică fără cărare:
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URÎ 6 Tunsori bărbăteşti
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

6.1.18.
6.1.19.
6.1.20.
6.1.21.
6.1.22.
6.1.23.
6.1.24.
6.1.25.
6.1.26.

x
9
9
9
9
9

6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.
6.2.21.
6.2.22.
6.2.23.
6.2.24.
6.2.25.

6.3.13.
6.3.14.
6.3.15.
6.3.16.

Conţinuturile învăţării
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru pentru toate tipurile de tunsori clasice
realizate cu briciul
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice fiecărei tunsori clasice
realizate cu briciul:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Adaptarea tunsorilor de bază: modalităţi de modificare a
formei de bază a tunsorii în funcţie de forma feţei şi a
craniului şi de imperfecţiunile acestora.
Tunsori moderne:
- surse de informare despre ultimele tendinţe în materie
(cataloage de specialitate, internet, şcoli specializate,
seminarii, gale de prezentare)
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru
- condiţii de igienă, de siguranţă şi de calitate
Tehnici noi de executare a tunsorilor bărbăteşti
- recomandări
- instrumente
- mod de lucru
- efecte.
Pieptănături pentru tunsori bărbăteşti moderne:
- resurse
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
resurse pentru bărbieritul capilar
resurse pentru tunsorile bărbăteşti: manta de tuns, guler de protecţie, prosop, vată, produse
de styling, alcool, pudră,
soluţii dezinfectante.
produse şi materiale pentru acordarea primului- ajutor în caz de tăiere
cataloage de specialitate
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9
9
9
9

soft pentru alegerea tunsorilor.
post de lucru pentru frizerie
scafă
instrumente şi aparate: perie, brici (sifter), perie pentru scuturat părul mărunt, pulverizator,
foarfecă de tuns, pieptene, perii pentru păr, maşină de tuns, foehn
9 sterilizator
9 echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului
didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
9 tablă, cretă, marker, flipchart.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tunsori bărbăteşti” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tunsori bărbăteşti” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
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Demonstraţia;
Investigaţia ştiinţifică;
Învăţarea prin descoperire;
Activităţi practice;
Studii de caz;
Jocuri de rol;
Simulări;
Elaborarea de proiecte;
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
Activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este Turul galeriei.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
6.1.26. Descrierea realizării
pieptănăturii pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Abilităţi
6.2.25. Efectuarea
pieptănăturilor pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Atitudini
6.3.13. Informarea permanentă
asupra ultimelor tendinţe în
modă şi a modului de realizare
a tunsorilor moderne

Turul galeriei este prin excelenţă o metodă de învăţare prin cooperare ce promovează spiritul critic
şi învăţarea eficientă. Numele provine din specificul metodei în care soluţiile/produsele elevilor
reuniţi în grupuri sunt expuse ca într-o galerie de artă, urmând ca ele să fie evaluate de toţi elevii
clasei.
¾ După ce au fost organizaţi în grupuri de 4-5, elevii primesc spre rezolvare o sarcină de lucru,
care se pretează la mai multe căi de abordare/rezolvare. Sarcina de lucru va fi:
9 Pentru tunsoarea modernă realizată, efectuaţi o pieptănătură potrivită. Folosiţi
calculatorul şi cataloagele cu frizuri pentru documentare.
¾ Produsul muncii fiecărui grup va fi pieptănătura realizată pe capul de exerciţiu, pe care s-a
efectuat anterior tunsoarea modernă. Alături de fiecare model, se va afla o foaie de flipchart
pe care vor fi consemnate comentariile, observaţiile, propunerile celorlalte grupuri.
¾ Capetele de exerciţiu vor fi expuse în atelierul de frizerie, ca într-o expoziţie.
¾ Sub îndrumarea profesorului, grupurile trec pe la fiecare model pentru a examina soluţiile
propuse, pentru a face comentarii, observaţii, propuneri. Acestea vor fi notate pe foia de
flipchart care însoţeşte modelul.
¾ La sfârşit, fiecare grup revine la propriul model şi analizează comentariile primite de la
colegi.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
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 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Autoevaluarea
Autoevaluarea este un element esenţial al procesului de evaluare. Ajută elevul să se orienteze întrun domeniu dat; îi oferă informaţii despre ce a realizat şi ce trebuie să mai realizeze.
Când elevii participă la activităţi de autoevaluare, au ocazia de a reflecta la modul în care învaţă cel
mai eficient. De aceea, elevii trebuie antrenaţi pentru autoevaluare.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
6.1.26. Descrierea realizării
pieptănăturii pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Abilităţi
6.2.25. Efectuarea
pieptănăturilor pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Atitudini
6.3.13. Informarea permanentă
asupra ultimelor tendinţe în
modă şi a modului de realizare
a tunsorilor moderne

După aplicarea metodei de învăţare Turul galeriei (prezentată în secţiunea Sugestii metodologice)
pentru atingerea rezultatelor învăţării menţionate mai sus, se poate solicita elevilor realizarea, în
echipă, a autoevaluării.
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Autoevaluarea se va realiza pe baza unei fişe de autoevaluare care fie va fi pusă la dispoziţie de
către profesor, fie va fi realizată de către elevi. Dacă elevii sunt pentru prima dată în faţa sarcinii de
elaborare a fişei de autoevaluare, profesorul îi va îndruma:
¾ oferindu-le formatul cadru al fişei:
Autoevaluare

Criterii de evaluare

Realizat

Nerealizat

Sau
Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Autoevaluare
Punctaj obţinut

¾ prin conversaţie care să-i ghideze în identificarea şi formularea criteriilor de evaluare.
Dacă se optează pentru varianta în care există punctaj, profesorul îi va îndruma pe elevi în
repartizarea punctajului maxim.
Pentru aprecierea lucrărlor realizate, li se va recomanda elevilor să ia în considerare şi comentariile
primite de la colegi.
x
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Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07. 2016.
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Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07. 2016.



 $%&'%()*)+,%
!"#
' -  
$    

Domeniul de pregtire profesional: D0!@+N!$ !+&%$*!&

     .     

+ !/J  5   

* #+ 



>7




 +
$   







    

#

+ !!/        
* #+ 



>7




 +
$   







    

=?

+ !!!/@       
* #+ 



>7




 +
$   







    

=?

+ !(/   5   M 
* #+ 



684




 +
$   







    

=?

 1:; 1/<=? :=8> 1

@      #     

+ (/A


* #+ 



6B8



 1:B/<B  <> 1 :6B8 1


9$ C&%&0$ 2?B> 1




%2         !   # 
 $   %6         "       
 $    ( "        %
A&  !'     #    $       ' 
         #   $        (     
! %


/


489

Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07. 2016.
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Anexa nr.5 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice 4457/05.07.2016
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 6 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru
clasa a IX-a

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
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GRUPUL DE LUCRU:
Ing. Nicoleta ANASTASIU

profesor, grad I, Colegiul Tehnic ,,Radu
Negru”, Galaţi

Ing. Daniela Gabriela BURDUŞEL

profesor, grad I, Colegiul Tehnic Mecanic
,,Griviţa”, Bucureşti
profesor, grad I, Colegiul Tehnic de
Aeronautică ,,Henri Coandă”, Bucureşti

Ing. Carmen Felicia
Olivia CALINESCU
Ing. Diana GHERGU
Ing. Camelia Carmen GHEŢU
Ing. Anca GORDIN STOICA
Ing. Melania FILIP
Ing. Maria IONICĂ
Ing.Carmen MĂRGINEAN
Ing. Jeaneta Steluţa MAIDANIUC
Ing.Valentina MIHAILOV
Ing. Carmen PETROIU
Ing. Mona Aliss RUDNIC
Ing. Maria SALAI
Ing. Elena SANDU

profesor, grad I, Colegiul Tehnic Energetic
Bucureşti
profesor, grad I, Colegiul Tehnic ”Mircea cel
Bătrân”, București
Profesor, grad I, Colegiul UCECOM, Spiru
Haret, Bucureşti
profesor dr., grad I, Colegiul Tehnic ,,Mircea
Cristea”, Braşov
profesor, grad I, Liceul Tehnologic ASTRA
Piteşti
profesor, gradul I, Liceul Tehnologic
,,Constantin Brâncoveanu”, Brăila
profesor,Grad I, Colegiul Tehnic ,,Latcu
Vodă”, Siret
profesor, grad didactic I, Colegiul Tehnic
Energetic Bucuresti
profesor, grad I, Liceul Tehnologic
,,Constantin Brâncoveanu”, Târgovişte
Profesor, grad I, Colegiul Tehnic ”Dinicu
Golescu”, București
profesor, grad I, Colegiul Tehnic Reşiţa
profesor, grad I, Liceul de Transporturi Ploieşti

COORDONARE CNDIPT:
ANGELA POPESCU – Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
Mecanică:
1. Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
2. Constructor cuptoare metalurgice
3. Constructor montator de structurii metalice
4. Forjor-tratamentist
5. Frezor-rabotor-mortezor
6. Furnalist
7. Lăcătuè mecanic prestări servicii
8. Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
9. Lăcătuş construcţii navale
10. Lăcătuş construcţii structure aeronave
11. Laminorist
12. Marinar
13. Maşinist utilaje cale şi terasamente
14. Maşinist utilaje portuare
15. Mecanic aeronave
16. Mecanic agregate rotative termoenergetice
17. Mecanic agricol
18. Mecanic auto
19. Mecanic de mecanică fină
20. Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatic
21. Mecanic echipamente pentru foraj extracţie
22. Mecanic forestier
23. Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
24. Metalurgist neferoase
25. Modelier
26. Motorist nave
27. Operator la extracţia tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
28. Operator la maşini cu comandă numeric
29. Operator sonde
30. Optician montator aparatură optico+mecanică
31. Oţelar
32. Rectificator
33. Sculer-matriţer
34. Strungar
35. Sudor
36. Tinichigiu vopsitor auto
37. Trefilator trăgător
38. Tubulator naval
39. Turnător

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
3

494

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)

Denumire modul

URÎ 1. Realizarea schiţei piesei mecanice în
vederea executării ei

MODUL I. Reprezentarea pieselor mecanice

URÎ 2. Realizarea pieselor prin operaţii de
lăcătușerie general

MODUL II. Lăcătuşărie generală

URÎ 3. Montarea organelor de mașini în
subansambluri mecanice

MODUL III. Organe de mașini

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I. Reprezentarea pieselor mecanice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

68
17
0

Modul II. Lăcătuşărie generală
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

170
0
68

Modul III. Organe de mașini
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

68
17
0

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
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MODUL I. REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE
x Notă introductivă
Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 68 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

17 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ I. REPREZENTAREA
PIESELOR MECANICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

1.1.2.

1.2.3.

Conţinuturile învăţării

1. Materiale și instrumente necesare pentru
realizarea schiţei piesei mecanice
1.1. Materiale de bază şi auxiliare utilizate în desenul
tehnic:
1.1.1. Hârtia pentru desen;
1.1.2. Creioane pentru desen;
1.1.3. Materiale pentru şters şi corectat;
1.2. Instrumente de bază utilizate în desenul tehnic:
1.2.1. Teul, echerul şi rigla;
1.2.2. Planşeta pentru desen;
1.2.3. Trusa de compasuri;
1.2.4. Şabloane utilizate la executarea desenelor.
2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței
piesei mecanice
2.1. Tipuri de standarde:
2.1.1. Naţionale
2.1.2. Europene;
2.1.3. Internaţionale;
2.2. Elemente de standardizare:
2.2.1. Tipuri de linii
2.2.1.1. Clasificarea liniilor după tip şi
grosime;
2.2.1.2. Utilizarea liniilor în desenul tehnic;
2.2.2. Formate:
2.2.2.1. Dimensiuni şi mod de utilizare;

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
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1.1.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.1.4.

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.1.5.

1.2.9.
1.2.10.

1.1.6.

1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.

2.2.2.2. Elementele grafice ale formatului
(chenar, fâşia de îndosariere,
reperele de centrare)
2.2.3. Indicator.
3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a
pieselor
3.1. Reprezentarea în vedere a formelor constructive
pline:
3.1.1. Aşezarea normală a proiecţiilor;
3.1.2. Alegerea vederii principale;
3.1.3. Stabilirea numărului minim de proiecţii;
3.1.4. Contur aparent, muchie reală, muchie
fictivă;
3.1.5. Reprezentarea convenţională a suprafeţelor
plane;
3.1.6. Abateri admise de la aşezarea normală a
proiecţiilor (vederilor).
3.2. Reprezentarea în secţiune a pieselor:
3.2.1. Clasificarea secţiunilor;
3.2.2. Haşurarea în desenul tehnic;
3.2.3. Traseul de secţionare;
3.2.4. Vizualizarea secţiunii;
3.2.5. Reprezentarea rupturilor;
3.2.6. Reguli de notare a secţiunilor şi rupturilor.
4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice
reprezentate
4.1. Elementele cotării;
4.1.1. Cota;
4.1.2. Linia de cotă împreună cu extremităţile
sale;
4.1.3. Linia ajutătoare;
4.1.4. Linia de indicaţie;
4.2. Simboluri folosite la cotare;
4.3. Cotarea elementelor specifice;
4.4. Reguli de cotare;
4.5. Exerciţii de înscriere a cotelor şi citire a unor
desene simple cotate.
5. Abateri de prelucrare
5.1. Abateri dimensionale;
5.1.1. Înscrierea pe desen a abaterilor
dimensiunilor liniare ale pieselor;
5.1.2. Înscrierea pe desen a toleranţelor;
5.2.Abateri de formă şi de poziţie.
6. Reguli de reprezentare a schiței după model
6.1. Fazele premergătoare executării schiţei;
6.1.1. Identificarea piesei;
6.1.2. Analiza formei;
6.1.3. Analiza tehnologică;
6.1.4. Stabilirea poziţiei de reprezentare;
6.2. Etapele de executare a schiţei;
6.3. Exerciţii de întocmire a schiţei după model.
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x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente,
machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice,
juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală
sau la operatorul economic):
-

Instrumente şi materiale specifice reprezentării schiţei: planşetă, riglă gradată,
echere, compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen;
Seturi de corpuri geometrice, piese;
Videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale.
Piese mecanice simple.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Reprezentarea pieselor mecanice” trebuie să fie abordate într-o
manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Reprezentarea pieselor mecanice” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor din SPP menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice din unitatea de învăţământ sau de la
operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării prevăzute în
Standardul de pregătire profesională al calificării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
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-

vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
piramidei.
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea
activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la
soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date.
6. Faza decizională

5. Faza raportării soluțiilor în colectiv

4. Faza reuniunii în grupuri
mari

3. Faza lucrului în perechi

2. Faza lucrului individual

1. Faza descriptivă
Etapele metodei piramidei:
1. Faza descriptivă - profesorul expune datele problemei în cauză.
2. Faza lucrului individual - elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea problemei timp
de cinci minute. In această etapă se notează întrebările elevilor legate de subiectul tratat.
3. Faza lucrului în perechi - elevii formează grupe de câte doi pentru a discuta rezultatele
individuale, la care a ajuns fiecare. În această etapă elevii solicită, din partea colegilor, răspunsuri
la întrebările individuale şi, în acelaşi timp, se notează dacă apar altele noi.
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4. Faza reuniunii în grupuri mari - de regulă, se alcătuiesc două grupe, aproximativ egale ca
număr deelevi, compuse din perechile existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a
ajuns. Totodată se formulează răspunsuri la întrebările rămase nesoluţionate.
5. Faza raportării soluțiilor în colectiv - întreaga clasă, reunită, analizează şi concluzionează
asupra ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe tablă pentru a putea fi vizualizate de către toţi elevii
şi pentru a fi comparate. Se lămuresc răspunsurile la întrebările nerezolvate până la această fază, cu
ajutorul profesorului.
6. Faza decizională - se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra demersurilor
realizate şi asupra participării elevilor la activitate.
Exemplu de utilizare a metodei piramidei la tema: Simboluri folosite la cotare
Rezultate ale
învățării vizate

Cunoștințe
1.4. Principii și

metode de cotare
a pieselor
mecanice
reprezentate

Abilități

Atitudini

1.2.6. Utilizarea
normelor
şi
regulilor
de
cotare în vederea
realizării schiţei
piesei mecanice,
necesară
operaţiilor
de
lăcătuşerie
1.2.7.
Identificarea
elementelor din
geometria plană
necesare
realizării schiţei
piesei mecanice
Cotarea
1.2.8.
pieselor
mecanice
reprezentate în
proiecție
ortogonală

1.3.2.
Respectarea
conduitei
în
timpul întocmirii
schitei
pentru
realizarea
pieselor
mecanice;
1.3.3.
Interrelaționarea
în
timpul
întocmirii schitei
pentru realizarea
pieselor
mecanice;
1.3.4. Asumarea
rolurilor care îi
revin în timpul
întocmirii schiţei
pentru realizarea
pieselor
mecanice;
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1. Profesorul scrie pe tablă Simboluri folosite la cotare.
2. Elevii primesc o fişă de lucru cu simboluri. Elevii trebuie să facă corelarea între simbolurile
folosite la cotare şi elementele geometrice corespunzătoare.
3. Elevii în grupe de câte doi, discută modul în care, individual, au rezolvat sarcina de lucru.
4. Se alcătuiesc două grupe de elevi, aproximativ egale ca număr. În aceste grupuri se discută
soluţiile de rezolvare la care s-a ajuns.
5. Întreaga clasă analizează soluțiile; se scriu răspunsurile pe tablă pentru a putea fi vizualizate
de către toţi elevii şi pentru a fi comparate.
6. Se aleg soluțiile finale, corecte, se trag concluzii, se fac referiri la participarea elevilor la
activitate.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice;
- lucrări de laborator/ practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât
și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
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Exemplu de instrument de evaluare
TEST DE EVALUARE

I. Pentru fiecare din itemii de mai jos încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
(2 puncte)
1. Simbolul Ø reprezintă:
a. diametrul unui cerc
b. diametrul sferei
c. raza unui cerc
d. suprafaţa triunghiulară
2. Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se notează:
a. Ø 50
b. SR50
c. R50
d. D50
II. Stabiliți valoarea de adevăr a enunțurilor de mai jos. Notați cu litera A dacă enunțul este
adevărat și cu F, dacă este fals.
(2 puncte)
1
2
3
4

SR înscris înaintea cotei indică raza sferei
Ø înscris înaintea cotei indică un diametru
□ înscris înaintea cotei indică un dreptunghi
SØ înscris înaintea cotei indică o raza

A/F
A/F
A/F
A/F

III. Scrieţi pe foaia de răspuns, informaţia corectă care completează spaţiile libere:
(3 puncte)
1. Când …(1)…. unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicată corespunzător, fără ca
simbolul …(2)… să fie urmat de valoarea cotei
2. Dacă centrul unui arc de cerc se află în afara limitelor spaţiului disponibil, linia de cotă a
.....(3)...... trebuie frântă sau ......(4)........, după cum este necesar să fie reprezentat cercul.
3. Centrul de curbură se poate preciza prin două linii ........(5)........, trasate cu linie ........(6)............
IV. Cotați desenul de mai jos:
(2 puncte)

NOTĂ
Timp de lucru: 30 de minute. Se acordă 1 punct din oficiu
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Subiectul I (2 X 1p=2 puncte)
1a, 2c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Subiectul II (4X0,5=2 puncte)
1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – F;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
Subiectul III (6 X 0,5p=3 puncte)
1- cota, 2 - R , 3 - razei, 4 - întreruptă, 5 - perpendiculare , 6 - subţire
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul IV (4X 0,5=2 puncte)
Pentru fiecare cotă se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.
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MODUL II. LĂCĂTUŞĂRIE GENERALĂ
x Notă introductivă
Modulul „Lăcătuşărie generală”, componentă a ofertei educaìionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică face parte din cultura de specialitate
èi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăìământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

68 ore/an – instruire practică
Modulul „Lăcătuşărie generală” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoètinìe, abilităìi èi atitudini necesare angajării pe piaìa muncii în una din ocupaìiile specificate
în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Mecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. LĂCĂTUŞĂRIE
GENERALĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.

2.1.2.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.40.

2.3.3.

Conţinuturile învăţării

1. Atelierul de lăcătușerie
1.1. Organizarea atelierului de lăcătușerie;
1.2. Scule, dispozitive și verificatoare utilizate în
atelierul de lăcătușerie;
1.3. Organizarea ergonomică a locului de muncă;
1.4. Norme de sănătate și securitate în muncă în atelierul
de lăcătușerie.
2. Materiale şi semifabricate necesare executării
pieselor prin operaţii de lăcătuşerie
2.1. Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale
materialelor metalice
2.2. Aliaje feroase:
- oţeluri (clasificare, simbolizare);
- fonte (clasificare, simbolizare).
2.3. Tratamente termice aplicate oțelurilor și fontelor:
recoacere, călire, revenire
2.4. Metale şi aliaje neferoase:
- cuprul şi aliajele sale (proprietăți, utilizări,
simbolizare);
- aluminiul şi aliajele sale (proprietăți, utilizări,
simbolizare);
2.5. Semifabricate obţinute prin deformare plastică
(laminare):
- noțiuni generale despre procedeul de prelucrare prin
laminare;
- semifabricate propriu-zise: blumuri, sleburi, țagle,
platine;
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2.1.3.

2.1.4.

2.2.6.
2.2.7.
2.2.40.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.5.

2.2.16.
2.2.17.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.6.

2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.7.

2.2.24.
2.2.25.
2.2.26.
2.2.40.

2.3.2.
2.3.3.

- profile laminate (profile simple, profile fasonate),
table, țevi laminate, sârme.
3. Mijloace de măsurat şi verificat
3.1. Mijloace de măsurat şi verificat lungimi (șublere,
micrometre);
3.2. Mijloace de măsurat şi verificat unghiuri (echere);
3.3. Mijloace de măsurat şi verificat suprafețe (rigle de
control).
4. Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în
vederea executării pieselor prin operații de
lăcătușerie generală
4.1. Curăţarea manuală a semifabricatelor;
4.2. Îndreptarea manuală a semifabricatelor (SDV-uri,
tehnologii de execuţie, metode de control a
semifabricatelor îndreptate, norme de securitate şi
sănătate în muncă);
4.3. Trasarea semifabricatelor (SDV-uri, operații
pregătitoare executate în vederea trasării, tehnologii de
execuţie, metode de control a semifabricatelor trasate,
norme de securitate şi sănătate în muncă).
5. Debitarea manuală a semifabricatelor
5.1. Scule folosite la debitarea manuală prin forfecare,
așchiere și dăltuire;
5.2. Tehnologia debitării manuale prin forfecare;
5.3. Tehnologia debitării manuale prin așchiere;
5.4. Tehnologia debitării manuale prin dăltuire;
5.5. Metode de control a semifabricatelor debitate;
5.6. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de debitare.
6. Îndoirea manuală a semifabricatelor
6.1. Procesul de îndoire (calculul lungimii
semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin
operaţia de îndoire);
6.2. Îndoirea manuală a tablelor (SDV-uri, tehnologii de
execuţie);
6.3. Îndoirea manuală a barelor şi profilelor (SDV-uri,
tehnologii de execuţie);
6.4. Îndoirea manuală a ţevilor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
6.5. Îndoirea manuală a sârmelor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
6.6. Metode de control a semifabricatelor prelucrate prin
operaţia de îndoire;
6.7. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de îndoire.
7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere
a materialelor metalice (adaos de prelucrare, tipuri de
așchii, scule așchietoare, mișcări necesare la așchiere,
regim de așchiere)
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2.1.8.

2.2.27.
2.2.28.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.9.

2.2.29.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.1.10.

2.2.30.
2.2.31.
2.2.32.
2.2.33.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.1.11.

2.2.34.
2.2.35.
2.2.36.
2.2.37.
2.2.38.
2.2.40.
2.2.41.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.1.12.

2.2.39.
2.2.40.

2.3.2.
2.3.3.

8. Pilirea metalelor
8.1. Clasificarea pilelor;
8.2. Tehnologia de execuţie a operaţiei de pilire manuală
a semifabricatelor;
8.3. Metode de pilire:
- după tipul mișcării (pilire transversală, longitudinală,
circulară, în cruce);
- după tipul suprafeței (pilire exterioară, interioară,
convexă, concavă);
- după adaosul de prelucrare (pilire de degroșare, de
finisare);
8.4. Metode de control a suprafeţelor prelucrate prin
pilire;
8.5. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de pilire.
9. Polizarea pieselor
9.1. Lucrări care se execută prin polizare;
9.2. Polizoare: stabile şi portabile;
9.3. Metode de verificare şi montare a pietrelor de
polizor;
9.4. Tehnologia de execuţie a operaţiei de polizare;
9.5. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de polizare.
10. Găurirea şi prelucrarea găurilor
10.1. SDV – uri utilizate la găurire;
10.2. Tipuri de maşini de găurit (stabile şi portabile);
10.3.Tehnologia de execuţie a operaţiei de găurire;
10.4. Prelucrarea găurilor prin: teşire, lărgire, adâncire,
alezare (SDV-uri, tehnologii de execuţie);
10.5. Metode de control a alezajelor;
10.6. Cauzele care conduc la apariţia rebuturilor la
operaţia de găurire;
10.7. Norme de protecție a mediului;
10.8. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de găurire.
11. Filetarea
11.1. Elementele geometrice ale filetului, clasificarea
filetelor;
11.2. Filetarea manuală exterioară (SDV-uri, tehnologie
de execuţie, metode de control);
11.3. Filetarea manuală interioară (SDV-uri, tehnologie
de execuţie, metode de control);
11.4. Norme de protecție a mediului;
11.5. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
operaţiei de filetare.
12. Fișa tehnologică (întocmirea fișei tehnologice după
desenul de execuție al piesei, informațiile tehnologice la
nivelul operației).
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x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente,
machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice,
juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală
sau la operatorul economic):
-

perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;
SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator
paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie
manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
SDV – uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea
ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane;
scule şi verificatoare folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere,
şabloane;
polizoare: stabile şi portabile;
scule şi verificatoare folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;
scule şi verificatoare folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea
burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre;
scule şi verificatoare folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere,
micrometre;
SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere,
şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre–inel.
semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme;
materiale: metalice feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului;
mijloace de măsurat şi verificat: lungimi, unghiuri, suprafeţe;
utilaje: maşini de găurit, polizoare

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Lăcătuşărie generală” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Lăcătuşărie generală” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/ şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de
rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării prevăzute în Standardul de pregătire profesională al calificării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
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Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru atingerea rezultatelor învăţării pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă de predare/ învățare bazată pe stimularea creativității este METODA
”CARUSELUL” (METODA GRAFFITI).
Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Elevii sunt împărţiţi în grupuri de câte 3 – 4 persoane. Aceştia lucrează la o problemă, la o
întrebare ce se poate materializa într-un poster. Posterul poate fi descriptiv sau utilizându-se
un organizator grafic, tabel, colaj sau desen. Când vă hotărâţi să organizaţi o lecţie utilizând
Metoda Graffiti, asiguraţi-vă că dispuneţi de materialele necesare. Obligatoriu, coala pe care
se realizează posterul are formatul minim A3;
2. Posterele se afişează pe pereţii sălii de predare, aceasta transformându-se, la modul figurat,
într-o „galerie de artă, muzeu etc.”;
3. Fiecare echipă vine în faţa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplasează în
sensul acelor de ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de vizitatori sau critici.
Rolul deplasării nu este numai acela de a urmări soluţiile propuse de colegi, ci şi acela de a
consemna completările, întrebările, observaţiile lor vis-à-vis de acestea. Întotdeauna atrageţi
atenţia elevilor asupra faptului că ei nu au voie să facă referiri jignitoare la adresa colegilor
sau să interpreteze forma posterelor, ci exclusiv conţinutul acestora.
4. După ce se încheie „turul galeriei”, grupurile revin la locul iniţial şi îşi reexaminează
posterele prin prisma observaţiilor colegilor. Acest moment al lecţiei este echivalent cu
fixarea cunoştinţelor din lecţia tradiţională, deoarece elevii îşi lămuresc unele probleme
apărute pe parcursul derulării lecţiei, discutând cu ceilalţi colegi. În această etapă, rolul
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profesorului este acela de a coordona desfăşurarea discuţiilor şi de a oferi informaţii
suplimentare, acolo unde este cazul.
EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII –
METODA ”CARUSELUL” (METODA GRAFFITI)
Tema: ÎNDOIREA MANUALĂ A SEMIFABRICATELOR
- Procesul de îndoire (calculul lungimii semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin
operaţia de îndoire);
- Îndoirea manuală a tablelor (SDV-uri, tehnologii de execuţie);
- Îndoirea manuală a ţevilor (dispozitive, verificatoare, tehnologie de execuţie).

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
VIZATE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

ATITUDINI

2.1.4.
Îndoirea
manuală
a
semifabricatelor

2.2.18. Calculul lungimii
semifabricatului necesar
obţinerii unei piese prin
operaţia de îndoire
2.2.19. Îndoirea manuală a
tablelor şi benzilor
2.2.21. Îndoirea manuală a
ţevilor

2.3.2.Colaborarea
cu membrii echipei
de lucru, în scopul
îndeplinirii
sarcinilor de la
locul de muncă;
2.3.4. Asumarea, în
cadrul echipei de
la locul de muncă,
a responsabilităţii
pentru sarcina de
lucru primită.

Activități:
A1. Împărțiți clasa în grupuri de câte 3 – 4 elevi; elevii studiază cu atenție conținutul tematic și
desenul de execuție oferit.
Timp de lucru 10 minute.
A2. Fiecare echipă realizează un poster în care prezintă: modul de calcul al lungimii
semifabricatului necesar obţinerii piesei prin operaţia de îndoire, SDV-urile necesare, tehnologia de
execuţie, metodele de control a semifabricatelor prelucrate prin operaţia de îndoire, normele de
sănătate și securitate în muncă.
Timp de lucru 20 minute.
A3. Fiecare echipă afiează posterul însoțit de un format A3.
A4. Fiecare echipă vine în fața propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplasează în
sensul acelor de ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de vizitatori/ critici. Rolul
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deplasării este de a urmări soluțiile propuse de colegi și de a consemna completările, întrebările,
observațiile referitoare la conținutul acestora.
Atenție! Nu se vor folosi observații de genul:
„Ați scris frumos/ urât!”, „Bravo!”, „Felicitări!”, etc.
A5. Fiecare echipă revine la locul inițial și își reexaminează posterul prin prisma observațiilor
colegilor. Acest moment al lecției este echivalent cu fixarea cunoștințelor din lecția tradițională,
deoarece elevii își lămuresc unele probleme apărute pe parcursul derulării lecției, discutând cu
ceilalți colegi. În această etapă, rolul profesorului este acela de a coordona desfășurarea discuțiilor
și de a oferi informații suplimentare, acolo unde este cazul.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
b. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
c. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice;
- lucrări de laborator/ practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă, ca pe măsura parcurgerii modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât
și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării, în conformitate cu criteriile și
indicatorii de realizare prevăzuți în Standardul de pregătire profesională.
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Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învățării prezentate dezvoltat la Sugestii
metodologice:
LUCRARE PRACTICĂ
Studiați cu atenție schiţa produsului prezentat în figura de mai jos.

Cerințe:
1. Identificați reperele care alcătuiesc produsul;
2. Calculaţi lungimea semifabricatelor necesare obţinerii reperelor de executat;

10 puncte
10 puncte

3. Alegeţi SDV-urile necesare realizării operaţiei de trasare;

10 puncte

4. Executați operaţia de trasare a semifabricatelor;

10 puncte

5. Alegeţi SDV-urile necesare realizării operaţiei de debitare manuală a semifabricatelor;
10 puncte
6. Executați debitarea manuală a semifabricatelor;

10 puncte

7. Alegeţi SDV-urile necesare realizării operaţiei de îndoire;

10 puncte

8. Executați îndoirea semifabricatelor;

10 puncte

9. Respectați normele de sănătate și securitate în muncă specifice operațiilor de lăcătușărie
executate.
10 puncte
NOTĂ
Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.
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MODUL III. ORGANE DE MAȘINI
x Notă introductivă
Modulul „Organe de mașini”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din cultura de specialitate
și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 68 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

17 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Organe de mașini” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Mecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. MONTAREA
ORGANELOR DE MAȘINI ÎN
SUBANSAMBLURI MECANICE
Conţinuturile învăţării

Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe

Abilităţi

3.1.1.

3.2.1.
3.2.28.

3.1.2.

3.2.2
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.28

Atitudini
3.3.1.
3.3.2.

1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE ORGANELE
DE MAȘINI (rol, clasificare, forțe preluate de către
organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții
impuse organelor de mașini, standardizarea organelor
de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini)
2. ORGANE DE MAȘINI SIMPLE
Organe de asamblare
- nituri (elementele și dimensiunile nitului, clasificare,
tipuri de nituri, materiale de execuție);
- șuruburi (clasificarea șuruburilor după rolul funcțional
și din punct de vedere constructiv, forme constructive de
șuruburi, materiale de execuție);
- piulițe (rol, forme constructive, materiale de execuție);
- șaibe (rol, tipuri de șaibe, materiale de execuție);
- pene (clasificarea penelor după rolul funcțional și după
poziția penei în raport cu piesele asamblate, materiale de
execuție);
- arcuri (clasificare, tipuri de arcuri, materiale și
elemente de tehnologie).
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3.1.3.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.28.
3.2.29.

3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.28.
3.2.29.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20
3.2.28.
3.2.29.

3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.

3. ORGANE DE MAȘINI COMPLEXE
3.1. Organe de mașini în mișcare de rotație
- arbori și osii (rol, părți componente, clasificare,
materiale și tehnologii de execuție, montarea arborilor,
NSSM);
3.2. Organe de legătură pentru transmiterea mișcării
de rotație
- cuplaje (rol, tipuri constructive de cuplaje, montarea
cuplajelor, SDV-uri necesare la montarea cuplajelor,
NSSM la montarea cuplajelor)
3.3. Organe de rezemare
3.3.1. Lagăre cu alunecare (rol, clasificare, domenii de
utilizare, avantaje și dezavantaje, elemente constructive,
materiale pentru cuzineți, ungerea lagărelor cu
alunecare, tipuri de lubrifianți, montarea și demontarea
lagărelor cu alunecare, SDV-uri necesare montării
lagărelor cu alunecare, norme de protecție a mediului,
NSSM la montarea și demontarea lagărelor cu
alunecare);
3.3.2. Lagăre cu rostogolire (părți componente, avantaje
și dezavantaje, clasificarea rulmenților, materiale și
elemente de tehnologie, tipuri de lubrifianți, ungerea
lagărelor cu rulmenți, etanșarea rulmenților, montarea
și demontarea rulmenților, SDV-uri necesare montării
rulmenților, norme de protecție a mediului, NSSM la
montarea și demontarea lagărelor cu rostogolire);
3.4. Organe pentru
circulației fluidelor

conducerea

și

închiderea

- conducte (definire, părți componente, materiale de
execuție, piese fasonate, compensatoare de dilatare,
asamblarea conductelor, SDV-uri necesare asamblării
conductelor, controlul asamblării țevilor și tuburilor,
NSSM la asamblarea conductelor);
- organe de închidere a circulației fluidelor (condiții
impuse acestor organe, tipuri constructive, montarea
organelor de închidere a circulației fluidelor, SDV-uri
necesare la montarea organelor de închidere a circulației
fluidelor, NSSM la montarea organelor de închidere a
circulației fluidelor).
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x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
 videoproiector, calculator, softuri educaţionale;
 organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri, flanşe,
fitinguri, armături;
 organe de mașini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagăre cu alunecare,
rulmenți;
 lubrifianţi: uleiuri, unsori;
 materiale de adaos: electrozi;
 SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare demontabile şi nedemontabile:
truse de chei, cleşti, şurubelniţe;
 mijloace de măsurat şi verificat: şublere, micrometre, lere de filet, calibre tampon, calibre inel, rigle, echere;
 utilaje: prese, echipamente pentru sudare cu arc electric;
 sisteme tehnice în construcţia cărora să se regăsească diferite tipuri de organe
de mașini.
 banc de lucru, menghină;
 echipamente de protecţie specifice.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Organe de mașini” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, diferențiată, ținând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Organe de mașini” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/ şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de
rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării prevăzute în Standardul de pregătire profesională al calificării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
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- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă de predare/învățare bazată pe stimularea creativității este METODA
CIORCHINELUI.
Metoda ciorchinelui constă în exprimarea grafică a conexiunilor dintre idei, o modalitate de
a realiza asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Metoda ciorchinelui este un
“asalt de idei”( brainstorming) care-i încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis.
Realizarea unui ciorchine presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Prezentarea cuvântului-cheie sau a propoziției-nucleu – cadrul didactic scrie un cuvânt
sau o propoziție-nucleu în mijlocul tablei sau al paginii.
2. Explicarea regulilor pe care le presupune tehnica – cadrul didactic le oferă elevilor
explicațiile necesare; îi încurajează pe elevi să scrie cuvinte sau sintagme în legătură cu tema pusă
în discuție.
3. Realizarea propriu-zisă a ciorchinelui – cadrul didactic le cere elevilor să lege cuvintele
sau ideile produse de cuvântul sau propoziția-nucleu prin linii care evidențiază conexiunile între
acestea, realizând astfel o structură în formă de ciorchine.
4. Reflecția asupra ideilor emise și conexiunilor realizate.
Metoda ciorchinelui este o tehnică flexibilă care poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate
în grup. Metoda se poate folosi şi în secvenţe de recapitulare a noţiunilor teoretice.
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EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII –
METODA CIORCHINELUI
Tema: ORGANE DE MAȘINI SIMPLE – Organe de asamblare
Lecția: NITURI

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
VIZATE

CUNOȘTINȚE

ABILITĂȚI

ATITUDINI

3.1.2.
ORGANE
DE
MAȘINI
SIMPLE - Organe
de asamblare:
- nituri (elementele
și
dimensiunile
nitului, clasificare,
tipuri de nituri,
materiale
de
execuție)

3.2.2. Alegerea niturilor,
conform documentației
tehnice,
în
vederea
executării asamblărilor
nituite;
3.2.28. Utilizarea corectă
a vocabularului comun şi
a celui de specialitate.

3.3.1. Preocuparea
pentru documentare
folosind tehnologia
informaţiei.

1. Profesorul prezintă cuvintele cheie: Organe de asamblare - NITURI.
2. Profesorul explică regulile pe care le presupune tehnica, oferind elevilor explicațiile necesare.
3. Elevii leagă cuvintele sau ideile produse de cuvintele cheie prin linii care evidențiază conexiunile
între acestea.
4. Se analizează fiecare “ciorchine” şi se efectuează una comună pe tablă dirijată de profesor.
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi
demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.
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x
Lungimea
tijei
Diametrul
tijei

Tijă (corpul
nitului)

Diametrul
capului
inițial

Cap inițial
Elementele
nitului
Dimensiunile
nitului

Înălțimea
capului
inițial

Cap de
închidere
NITURI

Oțeluri carbon
de uz general

Nituri
pline

Tipuri de
nituri

Nituri
semitubulare

Materiale de
execuție

Oțeluri slab
aliate

Nituri
spintecate

Nituri
tubulare

Cupru, alamă

Aluminiu
Nituri
autodeformabile
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Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă, ca pe măsura parcurgerii modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip
formativ, cât și evaluarea de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării, în
conformitate cu criteriile și indicatorii de realizare prevăzuți în Standardul de pregătire
profesională.
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Evaluarea finală a unității de rezultate ale învățării tehnice generale ”MONTAREA
ORGANELOR DE MAȘINI ÎN SUBANSAMBLURI MECANICE” se va realiza în
conformitate cu criteriile și indicatorii de realizare prevăzuți în Standardul de pregătire profesională.
Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învățării prezentate
dezvoltat la Sugestii metodologice:

TEST DE EVALUARE
1. Identificați tipurile de nituri prezentate mai jos:

a

b

c

20 puncte

d

e

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................
2. Denumiți elementele și dimensiunile nitului, conform notațiilor din desenul de mai
jos:
35 puncte

Rezolvare:
1................................................................
2.................................................................
3.................................................................
D................................................................
h.................................................................
d.................................................................
l...................................................................
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3. Denumiți niturile din figura de mai jos și precizați criteriul după care s-a realizat
clasificarea acestora.
35 puncte

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................
f...................................................................
Criteriul de clasificare:................................................................
NOTĂ Timp de lucru: 15 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

BAREM DE REZOLVARE
Subiectul 1
a - nit cu tija plină;
b - nit cu tija semitubulară;
c - nit cu tija tubulară;
d - nit autodeformabil;
e - nit spintecat.
Subiectul 2
1 - tija nitului;
2 - capul inițial al nitului;
3 - capul de închidere al nitului;
D – diametrul capului inițial al nitului;
h – înălțimea capului inițial al nitului;
d – diametrul tijei nitului;
l – lungimea tijei nitului.
Subiectul 3
a - nit cu cap semirotund;
b - nit cu cap tronconic;
c - nit cu cap semirotund semiînecat
d - nit cu cap tronconic semiînecat;
e - nit cu cap înecat;
f – nit cu cap cilindric;
Criteriul de clasificare: după forma capului inițial al nitului.
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională
ELECTROMECANICĂ:
1. Operator cazane, turbine cu abur, instalații auxiliare și de termoficare
2. Operator în centrale hidroelectrice
3. Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave
4. Electromecanic utilaje și instalații industriale
5. Electromecanic nave
6. Electromecanic material rulant
7. Electromecanic centrale electrice
8. Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară
9. Frigotehnist
10. Lucrător trafic feroviar
11. Agent comercial feroviar
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Reprezentarea pieselor și a
instalațiilor utilizând desenul tehnic
URÎ 2. Efectuarea operațiilor de prelucrare
mecanică
URÎ 3. Realizarea circuitelor electrice
URÎ 4. Măsurarea mărimilor neelectrice și
electrice

Denumire modul
MODUL I. DESEN TEHNIC
MODUL II. TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR
MECANICE
MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE
MODUL IV. MĂSURĂRI NEELECTRICE ȘI
ELECTRICE
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: ELECTROMECANICĂ

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Desen tehnic
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

. 51
17
-

Modul II. Tehnologia lucrărilor mecanice
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34

Modul III. Circuite electrice
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

51
17
-

Modul IV. Măsurări neelectrice și electrice
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore/an
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul V. * ..........................................................................................................
Total ore/an:
150

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

TOTAL GENERAL: 456 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: DESEN TEHNIC
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Desen tehnic”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 51 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

17 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Desen tehnic” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe,
abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile
corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională
Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URI 1 REPREZENTAREA
PIESELOR ŞI A INSTALAŢIILOR
UTILIZÂND DESENUL TEHNIC
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoştinţe Abilităţi
Atitudini
1.1.1
1.2.1.
1.3.1.
1.2.2.
1.3.2.
1.3.3.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.4.
1.3.5.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.6.
1.2.7.

Conţinuturile învăţării

Elemente şi reguli de bază specifice desenului tehnic
industrial
- Standardizarea in desenul industrial
x Tipuri de standarde (Naţionale; Europene;
Internaţionale);
x Linii utilizate in desenul industrial
o Clasificarea liniilor după tip şi grosime
o Utilizarea liniilor în desenul tehnic
x Scrierea tehnică;
x Formate utilizate în desenul industrial;
o Dimensiuni şi mod de utilizare;
o Elementele grafice ale formatului(chenar,
fâşia de îndosariere, reperele de centrare)
x Indicatorul
x Exerciţii de scriere a indicatorului şi citire a unor
indicatoare
- Reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul
industrial
x Reguli de reprezentare;
x Reprezentarea în vedere a formelor constructive
pline;
o Aşezarea normală a proiecţiilor;
o Alegerea vederii principale;
o Stabilirea numărului minim de proiecţii;
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1.1.2.

1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.1.3.

1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

o Contur aparent, muchie reală, muchie
fictivă;
o Reprezentarea convenţională a suprafeţelor
plane;
o Exerciţii de reprezentare în vedere a unor
piese simple;
x Reprezentarea în secţiune a formelor constructive
cu goluri
o Clasificarea secţiunilor;
o Haşurarea în desenul tehnic;
o Traseul de secţionare;
o Vizualizarea secţiunii;
o Reprezentarea rupturilor;
o Reguli de notare a secţiunilor şi rupturilor
o Exerciţii de reprezentare în secţiune a unor
piese simple;
- Cotarea în desenul industrial
x Elementele cotării,
x Execuţia grafică şi dispunerea pe desen a
elementelor cotării,
x Principii şi reguli de cotare
x Exerciţii de înscriere a cotelor şi citire a unor
desene simple cotate
Executia schiţelor după model şi a desenelor tehnice la
scară
- Etapele alcătuirii unei schiţe după model.
x Fazele premergătoare executării schiţei;
o Identificarea piesei;
o Analiza formei;
o Analiza tehnologică;
o Stabilirea poziţiei de reprezentare
x Etapele de executare a schiţei;
- Reguli de execuţie a unei schiţe după model
x Exerciţii de întocmire a schiţei după model.
- Desen tehnic la scară. Scări utilizate în desenul industrial
- Etapele alcătuirii unui desen tehnic la scară
x Exerciţii de întocmire a desenului la scară.
Desene tehnice de instalaţii electrice şi electronice
industriale
- Semne convenţionale, simboluri şi notaţii utilizate în
instalaţii electrice
- Scheme de instalaţii electrice (schema monofilară;
schema multifilară; schema unei instalaţii electrice de
iluminat; scheme de distribuţie; scheme de alimentare a
diverselor motoare electrice; schema unei instalaţii
electrice de forţă)
- Semne convenţionale, simboluri şi notaţii utilizate în
instalaţii electronice industriale
- Scheme de instalaţii electronice industriale
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LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
- Instrumente şi materiale specifice desenului tehnic: planşetă, riglă gradată, echere,
compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen, teu, şabloane, şabloane
pentru scriere;
- Seturi de corpuri geometrice, piese, scheme de instalaţii electrice şi electronice;
- Videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale

x SUGESTII METODOLOGICE
Conţinuturile programei modulului ,,Desen tehnic”, trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire. Parcurgerea cunostintelor se face in ordinea redata in „Continuturile invatarii”.
Modulul se parcurge in paralel cu celelalte module din curriculum, cu un numar de ore
constant pe intreaga durata a anului scolar.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Desen tehnic” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic,
dotate conform recomandărilor precizate în unitatea de rezultate ale învăţării, menţionată mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
x îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui;
x vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
x metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
x metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:
o
de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi;
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x
x

x
x

o
de realizare a înţelesului: procedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu;
o
de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o
de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;
o
de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor;
metode şi strategii de învăţare prin colaborare:
o
tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul
deosebit, Tehnica căutării de comori, Metoda Piramidei (Bulgărele de zăpadă);
metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere: Mozaic (jigsaw), Reuniunea
Phillips 6-6, Metoda grafică ;
o
exerciţii pentru rezolvarea de probleme şi discuţii: Mai multe capete la un loc,
Discuţia în grup, Consensul în grup.
Învăţarea prin descoperire;
Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.

Exemplu: Metoda piramidei (metoda bulgărele de zăpadă)
Metoda „piramidei” sau metoda „bulgărele de zăpadă” are la bază împletirea activităţii
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea
activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la
soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date.
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6. Faza decizionala

5. Faza raportarii solutiilor in colectiv

4. Faza reuniunii in grupuri
mari

3. Faza lucrului in perechi

2. Faza lucrului individual

1. Faza introductiva

Etapele metodei ” Piramida (Bulgărele de zăpadă)”:
1. Profesorul expune datele problemei în cauză.
2. Elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea problemei timp de cinci minute. In această
etapă se notează întrebările legate de subiectul tratat.
3. Elevii formează grupe de doi elevi pentru a discuta rezultatele individuale la care au ajuns
fiecare. Se solicită răspunsuri la întrebările individuale din partea colegilor şi, în acelaşi timp, se
notează dacă apar altele noi.
4. De obicei, se alcătuiesc două mari grupe, aproximativ egale ca număr de participanţi,
compuse din grupele mai mici existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns.
Totodată se răspunde la întrebările rămase nesoluţionate.
5. Întreaga clasă, reunită analizează şi concluzionează asupra ideilor emise. Acestea pot fi
trecute pe tablă pentru a putea fi vizualizate de către toţi participanţii şi pentru a fi comparate. Se
lămuresc răspunsurile la întrebările nerezolvate până la această fază, cu ajutorul profesorului.
6. Se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra demersurilor realizate şi asupra
participării elevilor la activitate.
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EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII: METODA
PIRAMIDA (BULGĂRELE DE ZĂPADĂ)
Tema: Cotarea în desenul industrial

CUNOŞTINŢE

ABILITĂŢI

ATITUDINI

1.1.1 Elemente şi reguli
de bază specifice
desenului tehnic
industrial

1.2.1 Utilizarea
desenului tehnic pentru
reprezentarea
convenţională a pieselor
1.2.6 Utilizarea
simbolurilor specifice
cotării
1.2.7
Realizarea
reprezentărilor simple
ale produselor

1.3.1 Asumarea
răspunderii în aplicarea
normelor generale de
reprezentare a pieselor
1.3.2 Colaborarea cu
membrii echipei de
lucru, în scopul
îndeplinirii sarcinilor
1.3.3 Asumarea
responsabilităţii pentru
sarcina primită
1.3.5 Asumarea calităţii
lucrărilor /sarcinilor
încredinţate la execuţia
schiţelor, desenelor la
scară, schemelor de
instalaţii electrice și
electronice

Etape:
1.
Profesorul scrie pe tablă Simboluri folosite la cotare
2.
Elevii primesc o fişă de lucru cu simboluri. Elevii trebuie să facă corelarea între
simbolurile folosite la cotare şi elementele geometrice.
3.
Elevii în grupe de doi elevi, discută rezultatele individuale la care au ajuns fiecare.
4.
Se alcătuiesc două mari grupe, aproximativ egale ca număr de participanţi, compuse
din grupele mai mici existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns.
5.
Întreaga clasă, analizează şi se scriu răspunsurile corecte pe tablă pentru a putea fi
vizualizate de către toţi participanţii şi pentru a fi comparate.
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x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic
măsoară eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea rezultatelor învățării are ca scop
recunoașterea rezultatelor învățării, specifice unității de rezultate ale învățării propusă în standardul
de pregătire profesională, demonstrate de cel care învață.
Evaluarea poate fi:

-

-

a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale elevilor.
Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală
Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi
care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor învățării(cunoştinţe,
abilități și atitudini). Aprecierea lucrării se va realiza pe baza criteriilor şi indicatorilor de
realizare şi ponderea acestora, precizate în standardul de pregătire profesională al calificării.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
x Itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi
de tip rezolvare de probleme;
x Lucrări de laborator;
x Lucrări practice.
Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învăţării prezentate dezvoltat la Sugestii
metodologice.
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Tema: Cotarea în desenul industrial

TEST DE EVALUARE

I. Alegeti varianta corecta pentru afirmatiile de mai jos:
1.

2.

(2 puncte)

Simbolul Ø reprezintă:
a. raza unui cerc
b. diametrul unui cerc
c. suprafaţa triunghiulară
d. diametrul sferei
Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se notează:
a. Ø 50
b. SR50
c. R50
d. D50

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor de mai jos. Notaţi cu litera A dacă enunţul este
adevărat şi cu F, dacă este fals.
(2 puncte)
1
2
3

SR înscris înaintea cotei indică raza sferei
Ø înscris înaintea cotei indică un diametru

□ înscris înaintea cotei indică un dreptunghi

A/F
A/F
A/F

4

SØ înscris înaintea cotei indică o raza

A/F

III. Completaţi spaţiile libere din textele de mai jos:

(3 puncte)

1. Când …….. unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicată corespunzător, fără ca
simbolul …… să fie urmat de valoarea cotei.
2. Dacă centrul unui arc de cerc se află în afara limitelor spaţiului disponibil, linia de cotă a .........
trebuie frântă sau …....................., după cum nu este necesar să fie reprezentat cercul.
3. Centrul de curbură se poate preciza prin două linii ........................, trasate cu linie .....................
IV. Cotează desenul de mai jos:

(2 puncte)

NOTĂ: Timp de lucru: 30 de minute. Se acordă 1 punct din oficiu.
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BAREM DE CORECTARE

Subiectul I (2 x 1p = 2 puncte)
1b, 2c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Subiectul II (4 x 0,5 = 2 puncte)
1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – F;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
Subiectul III (6 x 0,5p = 3 puncte)
1. cota, R
2. razei, întreruptă
3. perpendiculare , subţire
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
Subiectul IV (4 x 0,5 = 2 puncte)

Pentru fiecare cotă se acordă 0,5 puncte; pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
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MODUL II: TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR MECANICE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Tehnologia lucrărilor mecanice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte
din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologia lucrărilor mecanice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2: EFECTUAREA OPERAȚIILOR
DE PRELUCRARE MECANICĂ
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
Conţinuturile învăţării
2.2.1;
2.1.1
2.3.1
1.Organizarea ergonomică a atelierului de
lăcătuşărie:
2.2.42
2.3.6
1.1 Organizarea zonei de lucru;
1.2. Organizarea ergonomică a locului de muncă;
1.3. Factorii de microclimat.
2.1.2
2.2.2
2.3.2;
2. Materiale şi semifabricate necesare
2.2.3.
2.3.3
executării pieselor prin operaţii de
lăcătuşărie:
2.2.4.
2.1 Proprietăţile fizico-chimice, mecanice şi
2.2.6
tehnologice ale materialelor metalice;
2.2.Aliaje feroase:
2.2.1.Oțeluri – clasificare, simbolizare
2.2.2. Fonte – clasificare, simbolizare
2.3. Tratamente termice aplicate oțelurilor și
fontelor: recoacere, călire, revenire
2.4.Metale și aliaje neferoase
2.4.1. Cuprul și aliajele sale - proprietăţi,
simboluri şi domenii de utilizare
2.4.2. Aluminiul și aliajele sale – proprietăți
simboluri şi domenii de utilizare
2.5. Semifabricate
- tipuri de semifabricate
- modalități de reciclare, refolosire a materialelor
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2.1.3

2.2.4
2.2.5
2.2.39
2.2.42

2.3.1
2.3.3.
2.3.7

2.1.4

2.2.6
2.2.7
2.2.42

2.3.3
2.3.6
2.3.7

2.1.5

2.2.6.
2.2.8
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.7

2.1.6

2.2.6
2.2.9
2.2.10
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.7

2.2.6
2.2.11
2.2.12
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.8

2.2.6
2.2.13
2.2.14
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

3. Semnificaţiile documentaţiei tehnologice
utilizată la prelucrări mecanice:
3.1 Decodificarea simbolurilor standardizate ale
materialelor utilizate la executarea operaţiilor de
lăcătuşerie ;
3.2.Fişe tehnologice şi planuri de operaţii ale
produselor realizate în atelierul de lăcătuşerie
(întocmirea fişei tehnologice după desenul de
execuţie al piesei, informaţiile tehnologice la
nivelul operaţiei).
4. Interpretarea abaterilor dimensionale şi de
formă ale pieselor:
- calculul dimensiunilor maxime şi minime ale
pieselor;
-toleranţe
-dimensiuni liniare
-dimensiuni unghiulare
-abateri de la planitate
-abateri de la rectilinitate
-abateri de la circularitate
5. Mijloace de măsurat și verificat mărimi
fizice geometrice:
5.1.Măsuri pentru lungimi (rigle, cale, calibre);
5.2. Instrumente de măsurat și verificat lungimi:
şublere şi micrometre;
5.3. Mijloace de măsurat și verificat unghiuri:
rigle de verificat, echere, raportoare;
5.4 Mijloace de măsurat și verificat suprafeţe:
rigle, nivele, comparatoare.
6.Operaţii de lăcătuşerie pregătitoare aplicate
semifabricatelor:
6.1. Curăţarea manuală
6.2. Îndreptarea manuală
6.3. Trasarea;
- scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri)
utilizate la realizarea operaţiilor pregătitoare;
tehnologii de execuție; controlul operaţiilor;
norme de securitate și sănătate în muncă
(NSSM) specifice operaţiilor pregătitoare.
7. Operaţia de debitare manuală a
semifabricatelor:
7.1.Forfecarea
7.2.Așchierea
7.3.Dăltuirea
- scule folosite la debitarea manuală, tehnologii
de execuție, controlul execuţiei operaţiei de
debitare; NSSM specifice operaţiei de debitare.
8.Operaţia de îndoire a semifabricatelor:
8.1. Procesul de îndoire ( calculul lungimii
semifabricatului necesar obținerii unei piese prin
operația de îndoire)
8.2.Îndoirea manuală a tablelor (SDV-uri,
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2.1.9

2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.10

2.2.18
2.2.19
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.11

2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.12

2.2.24
2.2.25
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.13

2.2.26
2.2.27
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

tehnologii de execuţie);
8.3. Îndoirea manuală a barelor şi profilelor
(SDV-uri, tehnologii de execuţie);
8.4. Îndoirea manuală a ţevilor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
8.5. Îndoirea manuală a sârmelor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuţie);
8.6. Controlul execuţiei operaţiei de îndoire;
NSSM specifice operaţiei de îndoire.
9.Operaţia de pilire manuală a
semifabricatelor:
9.1 Clasificarea pilelor;
9.2 Metode şi tehnologii de execuţie a operaţiei
de pilire;
9.3 Controlul execuţiei operaţiei de pilire; NSSM
specifice operaţiei de pilire.
10.Operaţia de polizare:
10.1.Tipuri de polizoare;
10.2.Metode de verificare şi montare a pietrelor
de polizor;
10.3.Tehnologia de execuţie a operaţiei de
polizare;
10.4. Controlul execuţiei operaţiei de polizare;
NSSM specifice operaţiei de polizare.
11.Operaţia de executare a alezajelor:
11.1. Tipuri de burghie;
11.2. Ttipuri de maşini de găurit;
11.3. Metode și tehnologii de execuţie a operaţiei
de găurire;
11.4. Tipuri de alezoare; lamatoare, lărgitoare,
teșitoare;
11.5. Tehnologia de execuție a operațiilor de
teşire, lărgire şi adâncirea găurilor;
11.6. Controlul alezajelor executate – măsurarea
diametrelor, verificarea formei, poziția reciprocă
a suprafețelor prelucrate; NSSM specifice
operaţiei de găurire.
12.Operaţia de filetare:
12.1. Elementele geometrice ale filetului
12.2. Tipuri de filete interioare /exterioare;
12.3. Tipuri de tarozi/ filiere;
12.4. Tipuri de maşini de filetat;
12.5. Tehnologia de execuţie a operaţiei de
filetare;
12.6. Controlul execuţiei operaţiei de filetare;
NSSM specifice operaţiei de filetare.
13.Operaţia de finisare prin răzuire a
suprafeţelor:
13.1 Tipuri de răzuitoare;
13.2 Tehnologia de execuție a operației de
răzuire;
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2.1.14

2.2.28
2.2.29
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.15

2.2.30
2.2.31
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.16

2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.17

2.2.35
2.2.36
2.2.37
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.18

2.2.38
2.2.39
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7

2.1.19

2.2.40
2.2.42

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.7
2.3.8.

13.3 Controlul suprafeţelor răzuite; NSSM
specifice operației de răzuire.
14. Operația de finisare prin rodare a
suprafeţelor:
14.1.Tipuri de pulberi/solutii de rodat;
14.2. Tehnologia de execuție a operației de
rodare;
14.3 Controlul suprafeţelor rodate; NSSM
specifice operației de finisare prin rodare.
15. Operaţia de finisare prin honuire a
suprafeţelor:
15.1 Tipuri de maşini de honuit;
15.2 Tehnologia de execuție a operației de
honuire;
15.3. Controlul suprafeţelor honuite; NSSM
specifice operației de finisare prin honuire.
16. Operaţia de prelucrare prin strunjire pe
suprafeţe interioare şi exterioare:
16.1 Clasificarea cuţitelor de strung în funcţie de
suprafeţele de prelucrat;
16.2 Tehnologia de prindere a pieselor /sculelor
pe strung;
16.3 Tehnologia de execuție a operației de
prelucrare prin strunjire;
16.4 Controlul suprafeţelor strunjite; NSSM
specifice operației de strunjire.
17. Operaţia de prelucrare prin frezare a
suprafeţelor:
17.1 Tipuri de freză în funcţie de suprafeţele de
frezat;
17.2 Maşini de frezat;
17.3 Tehnologia de execuție a operației de
frezare;
17.4 Controlul suprafeţelor frezate; NSSM
specifice operației de frezare.
18. Operaţii de prelucrare prin deformare
plastică:
18.1 Definirea operației de forjare
18.2 Definirea operației de laminare
18.3 Definirea operației de ștanțare
18.4 Definirea operației de matrițare
18.5 Domenii de utilizare, particularitățile
fiecarei operații
18.6 Utilaje specifice
18.7 NSSM specifice operațiilor de deformare
plastică.
19. Deșeuri rezultate în urma prelucrărilor
mecanice
- tehnici de colectare și eliminare a deșeurilor
rezultate în urma prelucrărilor mecanice
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2.1.20

x

-

-

2.2.40
2.2.41
2.2.42

2.3.3
2.3.5
2.3.7

20. Legislaţia privind normele de securitatea
şi sănătatea personalului din atelierul de
prelucrări mecanice:
-norme de sănătatea şi securitatea muncii
specifice atelierului de lăcătuşerie;
-normative de mediu;
-modalități de avertizare a pericolelor la locul de
muncă (semnale vizuale, indicatoare, culori de
securitate)

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
Materiale și semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme; materiale metalice
feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului, pulberi/paste de rodat;
Materiale abrazive, pulberi şi paste de polizat, masticuri de blocat, lacuri de protecţie,
solvenţi etc;
Documentații necesare operațiilor de lăcătușerie
perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale;
SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator
paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie
manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
SDV – uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea
ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane;
scule şi verificatoate folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere,
şabloane;
polizoare: stabile şi portabile;
scule şi verificatoate folosite la polizare: pietre de polizor, şublere;
dispozitive de finisat: răzuitoare, dispozitive de rodat, maşini cu cap de honuit;
maşini unelte: strung universal, mașini de îndoit, maşini de frezat, maşini de găurit stabile şi
portabile; prese, freze, matrițe;
scule şi verificatoate folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea
burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre;
scule şi verificatoate folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere,
micrometre;
SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere,
şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre – inel;
instrumente de măsură şi control, mijloace de măsurare;
mijloace şi echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum etc)
Soft-uri educaționale, filme, prezentări PowerPoint;
Manuale, auxiliare curriculare, suport de curs, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe
ajutătoate, planşe didactice, reviste de specialitate, documentaţie tehnică (desene de
execuţie, fişe tehnologice, cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, normative specifice,
fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice);
Containere/coșuri pentru colectarea selective a deșeurilor.
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x SUGESTII METODOLOGICE
Parcurgerea cunoştinţelor se face în ordinea redată în „Conţinuturile învăţării” şi trebuie să fie
abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se
lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Tehnologia lucrărilor mecanice” are o structură elastică, deci poate încorpora, în
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform precizărilor de mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie; Aceste metode vizează atât cunoştinţele
teoretice cât şi cele practice adaptate la nivelul de înţelegere al elevului şi potenţialului său
fizic. O astfel de activitate este întocmirea caietului de practică treptat, pe parcursul orelor
de instruire practică în atelierul şcoală, precum şi în stagiile de practică efectuate la agentul
economic.
x îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, metoda piramidei, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui; În cadrul
acestor activităţi de învăţare elevul poate analiza exemple de fişe tehnologice realizate
pentru diferite produse finite, din care el poate să identifice: operaţiile/ fazele tehnologice
prin care trece un semifabricat şi ordinea lor corectă în cadrul procesului tehnologic,
respectiv, sculele/dispozitivele utilizate la fiecare prelucrare.
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, observaţia/ investigaţia dirijată. De exemplu, elevul poate realiza:
o o analiză funcţională a sculelor din trusa lăcătuşului mecanic;
o observarea dirijată a dotării laboratorului tehnologic, respectiv a atelierului de
instruire practică;
o analiza comparativă a secţiilor de producţie de la operatorul economic unde
desfăşoară stagiile de instruire practică;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). Aceste activităţi de învăţare prin descoperire pot fi
utilizate în special pentru conţinuturi tematice uşor accesibile. De exemplu, în urma studiului
individual privind organizarea ergonomică a locului de muncă, elevul îşi intocmeşte o fişă de
lucru privind activităţile pe care urmează să le desfăşoare în atelierul de instruire practică întro situaţie dată;
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 aplicarea metodelor interactive care conduc la dezvoltarea competenţelor de învaţare la locul
de muncă. În urma informaţiilor teoretice primite elevul trebuie fie capabil să:
o întocmească o fişă tehnologică;
o realizeze un miniproiect pentru un anumit proces tehnologic, cu algoritm dat.
 activităţi practice care implică utilizarea instrumentelor, sculelor şi echipamentelor specifice
activităţilor practice din domeniul electromecanic. În baza unor liste de lucrări practice elevul
va fi pus în situaţia să:
o efectueze operaţii de măsurare/verificare a dimensiunilor geometrice ale pieselor
utilizând instrumentele din trusa lăcătuşului mecanic;
o realizeze practic opearaţii de prelucrare mecanică;
o respecte ordinea operaţiilor de pregătire/prelucrare, în funcţie de produsul final;
o verificarea/controlul/autocontrolul operaţiilor efectuate;
o respectarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii pe tot parcursul activităţilor
practice
 prezentarea activităţilor proprii şi în echipă. Orice activitate de grup trebuie să conţină ca
sarcină de lucru:
o alegerea liderului de grup;
o identificarea rolului fiecărui membru al grupului;
o respectarea ordinii pe tot parcursul desfăşurării activităţii;
o raportarea modului în care ficare şi-a îndeplinit rolul în echipă.
 implicarea elevilor în propria formare prin învăţare interactivă, şi prin
autoevaluare/interevaluare. Sunt indicate organizarea unor sesiuni de lucrări tematice care vor
fi analizate/evaluate de către proprii colegi de clasă.

Spre exemplificare s-a ales “Metoda Piramidei”, care este o metodă de învăţare ce se bazează, pe
împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor.
Această metodă presupune organizarea unei activităţi structurate în următoarele etape:
1.
individuală – elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual într-o perioadă
scurtă de timp (de obicei 5 minute). Se pot formula întrebări referitoare la
subiectul tratat;
2.
perechi – se formează grupe de doi elevi , care îşi verifică reciproc rezultatele şi
încearcă să răspundă la întrebările care au fost formulate în interiorul grupului;
3.
grupuri de patru elevi - formate prin unirea perechilor două câte două. Elevii îşi
confruntă rezultatele , concep un nou răspuns, într-o formulare la care îţi aduc toţi
contribuţia identificând concluziile cu caracter general în zonele de controverse
rezultate în urma întrebărilor fiecăruia;
4.
întreaga clasă –un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile sale.
Acestea pot fi notate pe tablă pentru a putea realiza comparaţia între răspunsurile
grupurilor. Pe baza lor se concep concluziile finale.
TEMA: Executarea operaţiei de îndoire
REZULTATE ALE INVĂŢĂRII – ce răspund la această temă:
Cunoștințe:
2.1.8 - Operaţia de îndoire a semifabricatelor;
Abilități:
2.2.13 - Îndoirea tablelor, benzilor, profilelor, barelor, ţevilor şi a sârmelor;
2.2.14 - Efectuarea calculului lungimii semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin operaţia de
îndoire;
Atitudini:
2.3.3 - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina primită;
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2.3.4 - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;
2.3.5 - Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice
sarcinilor de lucru încredinţate;
2.3.7 - Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/sarcinilor încredinţate;

Metoda Piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă presupune acumularea treptată a
opiniilor individuale ale participanţilor. Are ca principiu de bază împletirea activităţii individuale cu
cea de grup. Profesorul expune elevilor datele problemei în cauză:sarcinile de lucru 1 şi 2
Elevii primesc o fişă de lucru şi rezolvă sarcinile propuse mai întâi individual, în
aproximativ 10 minute.
Se vor forma apoi, 2 grupe mari, egale ca număr, în care se dialogheză asupra soluţiilor
pentru care s-a optat.
Întreaga clasă, reunită, discută sarcinile de lucru alese de profesor, analizează atât soluţiile la
care au ajuns până în această etapă, cât şi problemele la care trebuie găsite răspunsuri.
Se optează pentru soluţia cea mai bună şi se stabilesc concluziile întregului colectiv.

Desfăşurarea activităţii:
1.Cum am putea să modificăm semifabricatul din figura 1 pentru a obţine semifabricatul cu
forma din figura 2.

Figura 1
figura 2
a. Cereţi elevilor să contribuie spunând ce operaţii tehnologice se pot efectua în atelierul de
lăcătuşerie în vederea transformării unui semifabricat în produs finit:
x curăţare
x debitare
x filetare
x finisare
x găurire
x indoire
x îndreptare
x măsurare
x polizare
x pilire
x trasare
b.Cereţi elevilor să ordoneze operaţiile tehnologice amintite mai sus în 2 grupe:
¾ operaţii tehnologice de pregătire a semifabricatelor:
x curăţare
x îndreptare
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x
x
¾
x
x
x
x
x
x
x

măsurare
trasare
operaţii tehnologice de prelucrare a semifabricatelor:
debitare
filetare
finisare
găurire
indoire
polizare
pilire

2. Care este operaţia tehnologică ce presupune modificarea formei semifabricatului prin
deformare plastică
a.Cereţi elevilor să identifice operaţia tehnologică
prin care se modifică forma semifabricatului
fără detaşare de material

b.Se vor identifica sculele necesare îndoirii manuale a unui semifabricat

ciocane, nicovale

menghină

Dispozitive manuale de îndoit
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3. Cum am putea evita apariţia defectelor la îndoirea barelor
Se vor enunţa metodele:
x îndepărtarea oricăror urme de impurităţi precum: pământ, uleiuri, vopsele, rugină, etc.
x Când raza de îndoire este mai mică decât raza minimă, materialul se va încălzi la
temperatura de forjare;
x Îndoirea se va face după o direcție perpendiculară pe direcția de laminare a materialului
x Pentru îndoiri repetate se va încălzi local piesa.
4.Ce reguli specifice operaţiei de îndoire trebuiesc respectate
Cereţi elevilor să indice reguli care vizează efectuarea operaţiei de îndoire în siguranţă de tipul:
x Muncitorul va purta echipamentul de protecţie: mânuşi, şorţ din piele groasă;
x În cazul îndoirii la cald, se vor folosi mânuşi din fibră de azbest;
x Ciocanele să fie bine prinse în cozi;
x Dispozitivele de susţinere şi fixarea pieselor să fie bine fixate în suporţi;

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii şiau format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi :
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de
modalitatea de evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale
elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire
profesională.
b. finală
Realizată pe baza standardului de evaluare din Standardul de Pregătire Profesională
ţinând cont de criteriile, indicatorii de realizare şi ponderea acestora. Va fi realizată
printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care
informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor
învățării(cunoştinţe, abilități și atitudini).
Propunem următoarele instrumente de evaluare:
x
Fişe de observaţie;
x
Fişe test;
x
Fişe de lucru;
x
Fişe de autoevaluare;
x
Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme.
x
Lucrări de laborator
x
Lucrări practice
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x
x
x

Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare etc.
Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu
de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului. Oferă
informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/ sau optimizarea
demersurilor instructiv-educative.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor învăţării.
Proiectarea modului de realizare a evaluării va avea ca finalitate asigurarea unui feed-back de
calitate atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice, care, pe baza prelucrării informaţiilor
obţinute, îsi vor regla modul de desfăşurare a demersului didactic. Evaluarea scoate în evidenţă
măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul de Pregătire Profesională
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INSTRUMENT DE EVALUARE
Toate subiectele sunt obligatorii;Se acordă 10 puncte din oficiu;Timpul de lucru este de 1 oră
SUBIECTUL I……………………………………………………………………..25 puncte
I.Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.Indoirea sârmelor în menghină se execută când unghiul de indoire este:
a. 300
b. 450
c. 600
d. 900
2.Indoirea manuală a ţevilor din oţel se face prin umplerea lor cu:
a. Colofoniu
b. Fără umplere
c. Nisip fin
d. Nisip si colofoniu
3.Indoirea mecanică a tablelor groase se execută cu:
a.dispositive de îndoit
b.maşini de găurit
c.masini de roluit
d.maşini cu valţuri
4.Dispozitivul din figura de mai jos este utilizat la îndoirea:
a.barelor
b.profilelor
c.sârmelor
d.tablelor
5.Operaţia de îndoire este operaţia tehnologică realizată prin:

a.detaşarea unei părţi din material
b.demarcarea traseului de prelucrare
c.deformare plastică
d.detaşarea materialului sub formă de aşchii.
SUBIECTULII……………………………………………………………………..25 puncte
Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect:
1. La îndoire straturile de metal de la exteriorul zonei îndoite se…………(1)………. iar cele din interiorul
porțiunii îndoite se …………(2)…… în direcție longitudinală.
2. Când raza de îndoire este mai ……(3)…… decât raza minimă, materialul se va încălzi la temperatura
de forjare.
3. Îndoirea se va face după o direcție ………..(4)…….….. pe directia de laminare a materialului.
4. Pentru îndoiri repetate se va ……….(5)……. local piesa.
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SUBIECTUL III……………………………………………………………………50 puncte
Realizaţi un eseu cu tema “Îndoirea manuală a semifabricatelor” după următorul plan:
a.definirea procesului de îndoire
b.metode de îndoire
c.scule folosite la îndoire
d.tehnologia de îndoire manuală a ţevilor, barelor, sârmelor
e.tehnologia de îndoire manuală a tablelor
f. norme de sănătatea şi securitatea muncii la îndoire.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Subiectul I.
1- a;

TOTAL:25puncte

2 - c; 3 - d; 4 - d; 5 - c;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul II.

TOTAL:25puncte

(1)- întind
(2)- comprimă
(3)- mică
(4)- perpendiculară
(5)- încălzi
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul III.

TOTAL: 50 puncte

a.definirea procesului de îndoire- 6 puncte
Îndoirea este operația tehnologică de prelucrare, de modificare a formei și dimensiunilor
semifabricatelor, fără indepărtare de material prin deformare plastică.
Pentru răspuns corect se acordă câte 6 puncte.
Pentru răspuns partial corect se acordă 3 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b.metode de îndoire- 6 puncte
Metodele de îndoire sunt:
-după natura efortului dezvoltat:
• îndoire manuală;
• îndoire mecanică.
-după temperatură:
• îndoire la rece;
• îndoire la cald.
Pentru fiecare metodă identificată corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
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c.scule folosite la îndoire- 12 puncte
Sculele şi dispozitivele utilizate la îndoire sunt:
• nicovale;
• ciocane;
• menghine;
• prese manuale;
• prese mecanice;
• maşini de îndoit.
Pentru fiecare sculă identificată corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
d.tehnologia de îndoire manuală a ţevilor, barelor, sârmelor- 12 puncte
Îndoirea manuală ţevilor se poate face la cald sau la rece. În acest scop se utilizează dispozitive
speciale. În timpul îndoirii, ţevile se pot ovaliza. Pentru a evita ovalizarea, ţevile se umplu cu nisip
fin sau colofoniu topit, iar capetele se obturează cu dopuri din lemn. Se încălzește țeava în zona de
îndoit.
Pentru răspuns corect se acordă câte 5 puncte.
Pentru răspuns partial corect se acordă 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Îndoirea manuală a barelor şi a profilurilor se poate realiza prin lovire cu ciocanul. Pentru
fixarea semifabricatelor se utilizează dispozitive speciale, placă de îndoit prevăzută cu orificii care
permit fixarea provizorie a unor dornuri.
Pentru răspuns corect se acordă câte 5 puncte.
Pentru răspuns partial correct se acordă 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Îndoirea sârmelor se aplică pentru a obţine arcuri elicoidale, cilindrice sau conice. Arcurile se
execută prin următoarele metode:
• în menghină;
• pe strung;
• cu maşina de găurit.
Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns partial corect se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
e.tehnologia de îndoire manuală a tablelor- 6 puncte
-îndoirea la nicovală (prin lovire cu ciocanul), aceasta se execută după trasarea materialului și utilizează
ca elemente de sprijin nicovale sau cornuri cu coadă;
-îndoirea la menghină, aceasta se aplică pentru o îndoire la 90°, tabla se prinde în menghină, între un
colțar și o placă intermediară și îndoirea se realizează în două faze, pentru a evita apariția ondulațiilor;
-îndoirea după șablon, aceasta se aplică în cazul pieselor a căror configurație nu se poate obține prin alte
metode, se face prin lovirea cu ciocanul, urmărindu-se forma șablonului (executat din oțel sau fontă).
Pentru fiecare metodă detaliată corect se acordă câte 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
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f. norme de sănătatea şi securitatea muncii la îndoire- 8 puncte
x
x
x
x

Muncitorul va purta echipamentul de protecţie: mânuşi, şorţ din piele groasă;
În cazul îndoirii la cald, se vor folosi mânuşi din fibră de azbest;
Ciocanele să fie bine prinse în cozi;
Dispozitivele de susţinere şi fixarea pieselor să fie bine fixate în suporţi;

Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns partial corect se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
x
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MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul, „Circuite electrice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 51 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

17 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Circuite electrice”, este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ3. REALIZAREA
CIRCUITELOR ELECTRICE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
3.2.2.
3.3.2.
3.2.3.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.1.2.
3.1.4.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

Conţinuturile învăţării

1. Mărimi electrice din instalaţiile electromecanice:
1.1.Mărimile câmpului electrostatic:
(forțe electrostatice, intensitatea câmpului electrostatic,
inducția electrică, fluxul electric, tensiunea electrică,
potențialul electrostatic, capacitatea electrică)
1.2.Regimul electrocinetic:
1.2.1.Intensitatea curentului de conducție
1.2.2.Efectele curentului electric
1.2.3.Rezistența electrică
1.2.4.Legea lui Ohm, Legea lui Joule, Legea conservării
sarcinii electrice);
1.3.Mărimile câmpului magnetic:
(forțe magnetice, intensitatea câmpului magnetic,
tensiunea magnetică, fluxul magnetic, inductivitatea,
inducția electromagnetică, energia magnetică.)
- Definiții/relații de definiție, unități de măsură, simboluri
2.Circuite simple de curent continuu:
2.1.Elemente de circuit
2.1.1.Rezistoare
- clasificarea rezistorilor
- parametrii rezistorilor
- simbolizarea rezistorilor; codul de culori
- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a
rezistenței totale
2.1.2.Bobine
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- simbolizarea bobinelor; codul de culori
- tipuri de bobine
- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a
inductanței totale
2.1.3. Condensatoare
- rol și caracteristici
- tipuri de condensatori
- simbolizarea condensatoarelor; codul de culori
- factori care influențează funcționarea condensatorului
- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a
capacității totale
2.1.4. Surse de tensiune
2.1.5. Conductoare de legătură, întrerupătoare;
2.1.6. Rețeaua electrică – laturi, noduri, ochiuri
2.2.Circuite electrice dipolare
(reguli de asociere a sensurilor tensiunii și curentului,
divizoare de tensiune și curent, asocierea surselor de
tensiune și curent).
2.3.Documente de lucru
(cataloage, fișe tehnologice, fișe de constatare, caiete de
sarcini)

3.1.3.

3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.

3.3.3
3.3.4.
3.3.7.
3.3.8.

2.4.Norme de protecţia mediului, norme de calitate,
norme de sănătatea și securitatea muncii privind
realizarea circuitelor electrice de joasă tensiune.
3.Analiza circuitelor electrice
3.1.Metode de rezolvare a circuitelor electrice de curent
continuu cu ajutorul Teoremelor lui Kirchhoff

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
- Aparate electrice de măsură, analogice şi digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre,
wattmetre, multimetre);
- Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice;
- Conductoare de legătură/cordoane de legătură;
- Întreruptoare;
- Rezistoare de diferite tipuri şi mărimi;
- Condensatoare de diferite tipuri şi mărimi;
- Bobine de diferite tipuri şi mărimi;
- Surse de curent continuu;
- Casete video, CD-uri;
- Trusa electricianului.
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x

SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile programei modulului „Circuite electrice” trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Circuite elecrice” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la agentul economic, dotate conform precizărilor de mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
x îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
x metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
x metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:
o
de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perech;
o
de realizare a înţelesului: proedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu;
o
de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o
de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;
o
de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor
x metode şi strategii de învăţare prin colaborare:
o
tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul
deosebit, Tehnica căutării de comori ,Metoda Piramidei (Bulgărele de zăpadă),
metoda ciorchinelui;
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x
x
x

metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere: Mozaic (jigsaw), Reuniunea
Phillips 6-6, Metoda grafică;
o
exerciţii pentru rezolvarea de probleme şi discuţii
Învăţarea prin descoperire;
Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.

Exemplificam demersul didactic pentru o lucrare de laborator care să stabilească relația
de interdependență dintre intensitatea curentului electric și tensiunea electrică.
Lucrare de laborator: Legea lui Ohm pe o porţiune de circuit
Rezultatele învățării vizate:
- 3.1.2.Circuite simple de curent continuu
- 3.2.1.Operarea cu relațiile matematice între mărimile electrice
- 3.2.4.Selectarea elementelor de circuit pentru realizarea circuitelor conform schemei
- 3.2.7.Construirea circuitelor simple cu elemente de curent continuu
1.Materiale necesare:
 Sursa de tensiune;
 Ampermetru;
 Rezistenţă;
 Voltmetru;
 Fire de legătură.
2.Teoria lucrării
a.) U= ct. => I~ 1/R
b.) R= ct. => I~U
Din a.) şi b.) => I= U/R
Consecinţe:
1. U= IR pentru U = ct. => IR = ct.
2. R= ct. => U= k I
3. R=U/I (formula de definiţie)
3.Desfășurarea lucrării
- Pentru a putea determina experimental legea lui Ohm pe o porţiune de circuit, vom forma un
circuit electric din materialele necesare menţionate anterior, urmărind schema dată.
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-

-

De o sursă de tensiune se leagă un ampermetru. De ampermetru se leagă o cutie cu rezistenţe
cu diferite valori şi, în paralel cu rezistenţa, se leagă un voltmetru. Toate aceste elemente se
leagă între ele cu fire de legătură.
Experimentul constă în determinarea valorilor intensităţii curentului electric la diferite
tensiuni şi valori ale rezistenţei electrice.
Valorile sunt notate într-un tabel

4.Tabel de valori
Nr. determinări

x

I (mA)

U (V)

R (:)

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire
profesională. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
Pentru evaluarea achiziţionării rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului
Circuite electrice se recomandă următoarele metode şi tehnici moderne de evaluare: hărţile
conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, investigaţia, observaţia sistematică
a comportamentului elevilor, testul de evaluare, autoevaluarea, studiul de caz etc.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare conduc la: formarea şi dezvoltarea
unor competenţe funcţionale de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi
utilizare în practică a cunoştinţelor; dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; dezvoltarea
creativităţii, a gândirii critice; dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; dezvoltarea
capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea
unui stil de învăţare eficient; evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al
elevilor.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Evaluarea scoate în evidenţă
măsura în care se formează rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională.
Mai jos, un exemplu de instrument de evaluare:
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INSTRUMENT DE EVALUARE
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.
Subiectul I.
TOTAL: 10 puncte
Pentru fiecare din itemii de mai jos (1-5) scrieți pe foia de examen, litera corespunzătoare
răspunsului corect:
1. Elementul de circuit care are tensiunea la borne proporțională cu intensitatea curentului
electric este:
a) Condensatorul
b) Rezistorul
c) Bobina
d) Sursa de tensiune
2. Bobina are ca parametru principal:
a) capacitatea
b) rezistența
c) inductivitatea
d) reactanța
3. Unitatea de măsură a capacității electrice :
a) voltul
b) amperul
c) faradul
d) ohmul
4. Elementul de circuit care înmagazinează energie magnetică este:
a) condensatorul
b) bobina
c) rezistor
d) conductor
5. Un divizor de tensiune este format din:
a) rezistențe legate în serie
b) rezistențe legate în paralel
c) condensatoare legate în serie
d) condensatoare legate în paralel

Subiectul II.
TOTAL: 15 puncte
În coloana A sunt enumerate mărimi electrice iar în coloana B sunt enumerate unitățile de măsură
ale acestor mărimi electrice. Scrieți pe foaie, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A și
literele din coloana B.

1.
2.
3.
4.
5.

A
Rezistență electrică
Intensitatea curentului
Tensiune electrică
Putere electrică
Conductanță electrică

B
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hz
Ω
W
A
V
Ω-1
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Subiectul III.
TOTAL: 25 puncte
Transcrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunț (1, 2, 3, 4) și notați în dreptul ei
litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul este fals.
Transformați enunțurile false în enunțuri adevărate:
1. Legea lui Ohm indică proporționalitatea dintre tensiunea electrică aplicată unui conductor și
intensitatea curentului ce străbate conductorul.
2. Rezistența electrică este mărimea electrică a unui condesnsator.
3. Rezistivitatea electrică a unui conductor depinde de natura conductorului.
4. Căldura dezvoltată în unitatea de timp se numește putere Joule.
Subiectul IV.
TOTAL 40 puncte
I. (25p)
Se dă circuitul din figură cu R1=10:, R2=12:, R3=40:, R4=10:, R5=10:, V1=15V
a. Să se calculeze rezistența echivalentă a circuitului
b. Să se calculeze intensitatea curentului I din circuit.

II. (15p)
Realizați un eseu despre utilizarea rezistoarelor ca divizoare de tensiune urmărind următoarele
aspecte:
a. Schema de principiu pentru divizorul de tensiune;
b. Menționați rolul unui divizor de tensiune într-un circuit;
c. Calculați tensiunile pe fiecare componentă a divizorului.
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Subiectul I.
1- b;

TOTAL:10 puncte

2 - c; 3 - c; 4 - d; 5 - a;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul II.

TOTAL:15 puncte

1 - d; 2 - e; 3 - f; 4 - a; 5 - b;
Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul III.
1

2

3

4

TOTAL:25puncte
A
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
F
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Rezistența electrică este mărimea electrică a unui rezistor.
Pentru reformulare corectă se acordă 5 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
A
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
A
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Subiectul IV.

TOTAL: 40 puncte

I. – 25p
a. (20p)
Se calculează R15=R1 în paralel cu R5 și R34=R3 în paralel cu R4
1/ R15= 1/ R1 + 1/ R5 (3p)
1/ R34= 1/ R3 + 1/ R4 (3p)
R15= R1  R5/ (R1+ R5) = 10:  10: / (10: + 10:) = 5: (5p)
R34= R3  R4/ (R3+ R4) = 40:  10: / (40: + 10:) = 8: (5p)
RE= R15+ R2+ R34= 5:+12:+8: = 25: (4p)
b. (5p)
V1= REI (3p)
15V=25:I (1p)
I=0,6A=600mA (1p)
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
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II.(15 p)
a)(5p)

Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b)Divizorul de tensiune este circuitul alcătuit din două rezistoare în serie în scopul de a obține o
tensiune mai mică decât tensiune U de la bornele de intrare. (5p)
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
c)(5p)
(1p)
U2= R2I
I=U/ R1+ R2
(1p)
U2=U R2/ R1+ R2 (1p)
(1p)
U1= R1I
U1=U R1/ R1+ R2 (1p)
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
x
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MODUL IV: MĂSURĂRI NEELECTRICE ȘI ELECTRICE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Măsurări neelectrice și electrice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte
din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Măsurări neelectrice și electrice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URI 4. MĂSURAREA
MĂRIMILOR NEELECTRICE ȘI
ELECTRICE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.2.2
4.3.5.
4.2.3.
4.2.4..

4.1.2.

4.2.5.
4.2.6.
4.2.7
4.2.8.
4.2.21

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.9.

Conţinuturile învăţării

1. Procesul de măsurare
1.1.Mărimi fizice, definirea lor, unități de măsură
1.2. Elementele componente ale unui proces de măsurare:
-mijloace de măsurare
-etaloane;
-metode de măsurare;
1.3 Erori de măsurare, clase de precizie ale aparatelor,
eroarea absolută, eroarea relativă, eroarea raportată,
eroarea tolerată;
1.4. Noțiuni generale de legislație metrologică și
caracteristici metrologice.
2.Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice:
2.1 Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice:
2.1.1.pentru dimensiuni liniare - rigle, şublere,
micrometre;
2.1.2. pentru dimensiuni unghiulare – raportoare;
2.1.3. pentru suprafeţe - planimetre, comparatoare;
2.1.4 pentru volume - dozatoare volumetrice;
2.2 Mijloace pentru măsurarea mărimilor mecanice:
2.2.1 Dinamometre – măsurarea forței
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2.2.2. Balanţe, cântare – măsurarea masei
2.2.3. Manometre, barometre, vacuumetre – măsurarea
presiunii
2.2.4. Vitezometre – măsurarea vitezei
2.2.5. Ceasuri şi cronometre – măsurarea timpului
2.2.6. Turometre – măsurarea turației
2.2.7. Accelerometre – măsurarea accelerației
2.2.8. Debitmetre – măsurarea debitului;
2.3. Mijloace pentru măsurarea mărimilor termice:
2.3.1. Termometre – măsurarea temperaturii
2.3.2. Contoare termice – măsurarea energiei termice;
2.4.Mijloace pentru măsurarea mărimilor fizico-chimice:
2.4.1. Densimetre – măsurarea densității
2.4.2. Umidometre – măsurarea umidității
2.4.3. Vâscozimetre – măsurarea vâscozității
2.4.4. Ph-metre – măsurarea acidității.
4.1.3.
4.1.6.

4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.22

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.6

4.1.4.

4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.
4.2.19.
4.2.20.
4.2.21.
4.2.22

4.3.3.
4.3.4.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

3. Aparate electrice (analogice şi digitale) pentru
măsurarea mărimilor electrice:
3.1. Clasificarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor
electrice; criterii de clasificare
3.2. Aparate pentru măsurarea intensității curentului
electric (ampermetre şi multimetre analogice şi digitale) ;
3.3. Aparate pentru măsurarea tensiunii electrice
(voltmetre şi multimetre analogice şi digitale) ;
3.4. Aparate pentru măsurarea rezistenţei electrice
(ohmmetre, montaje volt-ampermetrice şi multimetre
analogice şi digitale) ;
3.5. Aparate pentru măsurarea puterii electrice (wattmetre
şi montaje volt-ampermetrice);
3.6. Aparate pentru măsurarea energiei active (contoare
electrice)
3.7. Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţia mediului specifice
4. Analiza metodelor de măsurare a mărimilor
electrice în instalaţiile electromecanice.
4.1 Măsurarea intensității curentului
4.2 Măsurarea tensiunilor
4.3 Măsurarea rezistențelor
4.3.1. Metoda ampermetrului și voltmetrului
4.3.2. Metoda cu ohmmetru
4.3.3. Metoda cu puntea Wheatstone
4.4. Măsurarea puterii electrice în curent continuu
4.5. Măsurarea energiei electrice în circuitele de curent
continuu
4.6. Norme de calitate; normative în vigoare
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x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI

-

INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic):
Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice: (rigle, şublere, micrometre, raportoare,
planimetre, comparatoare, dozatoare volumetrice, dinamometre, balanţe, cântare,
manometre, barometre, vacuummetre, vitezometre, ceasuri şi cronometre, turometre,
accelerometre, debitmetre, termometre, contoare termice, densimetre, umidometre,
vâscozimetre, ph-metre);
Aparate electrice de măsură, analogice şi digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre,
wattmetre, multimetre);
Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice;
Conductoare de legătură; Surse de curent continuu;
Trusa lăcătuşului, trusa electricianului;
Dispozitive de prindere şi fixare, instrumente de măsurare şi verificatoare;
Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice;
Cataloage de: materii prime şi materiale, AMC-uri şi SDV-uri, utilaje specifice fiecărei
categorii de lucrări aferente domeniului electromecanic, auxiliare curriculare;
Soft educaţional, CD-uri, casete audio-video, videoproiector
Surse de documentare; Normative; Documentații de lucru;

x

SUGESTII METODOLOGICE

-

-

Conţinuturile modulului „Măsurări neelectrice și electrice” trebuie să fie abordate într-o
manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Se recomandă o interacţiune reală între teorie şi practică care să se manifeste prin:
 dobândirea unor noi cunoştinţe cu ajutorul celor învăţate; înţelegerea altor fenomene;
 rezolvarea unor exerciţii şi probleme;
 efectuarea unei demonstraţii experimentale;
 efectuarea unei activităţi practice propriu-zise.
Se vor avea în vedere recomandările agentului economic partener în ceea ce privește accentul
care trebuie pus pe anumite teme, conținuturi, deprinderi sau atitudini.
Pregătirea practică în cadrul orelor de laborator tehnologic trebuie să constituie o componentă de
bază a procesului de pregătire al elevilor care să vizeze aspectele profesionale şi dobândirea de
competenţe tehnice.
Se va urmări crearea, în colaborare şcoală – agent economic, a unor materiale suport pentru
stagiile de pregătire practică (caiete de practică, ghiduri de practică, auxiliare).
Modulul „Măsurări neelectrice și electrice” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
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Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
x îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.
x însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
x metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:
o
de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi;
o
de realizare a înţelesului: procedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu ;
o
de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului ;
o
de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;
o
de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor ;
x metode şi strategii de învăţare prin colaborare :
o
tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul
deosebit, Tehnica căutării de comori, Metoda Piramidei (Bulgărele de zapada);
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.
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Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
Interviul în trei trepte (combinată cu metoda jocului prin decizie).
Bazată pe colaborarea între elevi, metoda interviului în trei trepte se realizează în grupuri
de trei elevi în care fiecare este intervievat de elevul dinaintea lui şi îl va intervieva pe elevul de
după el. Astfel, într-un grup alcătuit din trei elevi, interviul în trei trepte se realizează în trei paşi:
Pasul I: Primul elev îl intervievează pe cel de-al doilea elev în timp ce al treilea elev
notează principalele idei;
Pasul II: Al doilea elev îl intervievează pe cel de-al treilea elev în timp ce primul elev
notează principalele idei;
Pasul III : Al treilea elev îl intervievează pe primul elev în timp ce cel al doilea elev
notează principalele idei.
Aplicată la clasă, metoda începe cu activitatea profesorului care aduce în discuţie o
problemă ce trebuie soluţionată de grupurile de lucru alcătuite din trei sau patru elevi.
După ce fiecare grup şi-a conturat soluţia la această problemă, începe interviul în trei etape,
după modelul prezentat mai sus (dacă grupul este alcătuit din patru elevi se lucrează în perechi,
aceştia intervievându-se reciproc). După terminarea interviurilor se elaborează o soluţie finală a
grupului care va fi comunicată profesorului şi celorlalte grupuri de lucru. Activitatea se poate
încheia cu o dezbatere asupra soluţiilor avansate de grupurile de lucru.
Jocul de decizie
În utilizarea acestei variante a jocurilor de simulare se va proceda astfel:
) Se va stabili o ierarhie a obiectivelor
) Se vor formula principalele soluţii posibile
) Se va delibera (vor fi analizate efectele pozitive şi negative ale aplicării unei soluţii sau a
alteia, precum şi eficienţa totală a acţiunii)
) Se va alege varianta optimă
Exemplificare:
Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice generale:
4. MĂSURAREA MĂRIMILOR NEELECTRICE ȘI ELECTRICE
Modul - Măsurări neelectrice și electrice
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
RÎ 4.1.2.Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice
RÎ 4.2.1. Utilizarea corectă a limbajului tehnic și de specialitate în activități cu caracter metrologic;
RÎ 4.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de
muncă;
RÎ 4.3.3. Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;
RÎ 4.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;

Profesorul cere să se realizeze identificarea mărimilor fizice de natură neelectrică cunoscute
de la alte discipline (fizică, chimie etc.) și să realizeze o clasificare a lor în funcție de tipul acestora.
Clasa se va împărți în grupuri de câte 3 elevi. În fiecare grupă, fiecare elev își va intervieva
colegul referitor la mărimile măsurabile cunoscute, conform modelului expus mai sus, în final
obținându-se o listă pe care, prin cooperare, o vor ordona și clasifica după criteriile considerate
potrivite de către elevi.
Fiecare grupă va prezenta varianta de clasificare în fața clasei, iar prin jocul de decizie,
elevii, îndrumați de profesor, vor alege varianta optimă de clasificare a mărimilor neelectrice.
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x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se realizeze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Considerăm adecvate următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
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În cadrul modulului, pentru evaluarea atingerii următoarelor rezultate ale învățării:
RÎ 4.1.3. Aparate electrice (analogice şi digitale) pentru măsurarea mărimilor electrice
RÎ 4.2.7.Alegerea dispozitivelor de măsurare/ și a domeniului de măsurare în funcţie de valoarea
prezumată;
RÎ 4.2.8.Montarea aparatelor în circuitul de măsurare;
RÎ 4.2.9.Monitorizarea indicaţiilor aparatelor pentru determinarea mărimilor electrice;
RÎ 4.2.10.Măsurarea mărimilor electrice;
RÎ 4.2.11.Evaluarea erorilor în procesul de măsurare, calcul procentual;
RÎ 4.3.5.Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor / sarcinilor;
RÎ 4.3.6.Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de
lucru primită.
RÎ 4.3.7.Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate,
exemplificăm cu un model de lucrare practică de laborator cu tema Măsurarea rezistențelor
electrice (amonte și aval).

MĂSURAREA REZISTENŢEI ELECTRICE
Panoul de alimentare conţine patru rezistoare: R1 ; R2 ; R3 ; R4
Parametrii acestor rezistoare sunt înscrişi în tabelul următor:
Nr.
crt.

Rezistenţa

Rezistenţa
nominală

Toleranţa

Puterea
nominală

Valori
maxime

Valori
minime

[Ω]

[%]

[W]

[Ω]

[Ω]

1.

R1

100

1

10

2.

R2

100

5

5

3.

R3

1000

10

0,25

4.

R4

800

20

0,5

Curentul
nominal
[ mA ]

Valori
Măsurate
[Ω]

Valori
Calculate
[Ω]

Cerințe:
1. Calculaţi curentul nominal pentru fiecare rezistor
2. Calculaţi valorile maxime şi minime pentru fiecare rezistor
3. Măsuraţi cu multimetrul digital DVM890 valorile rezistenţelor electrice
4. Realizaţi practic următorul montaj:

I
A
230V/50Hz

STR

+
_

R
V

1

_
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4.1. Reglaţi sursa de tensiune continuă astfel încât voltmetrul să arate: U = 20 V
4.2. Măsuraţi valoarea curentului în circuit: I [ A ]
4.3. Cunoscând rezistenţa internă a voltmetrului Rv = 20 MΩ, determinaţi prin calcul valoarea
rezistenţei R1
4.4. Ce consideraţii puteţi face referitor la varianta de montaj şi precizia măsurării?
5. Realizaţi practic următorul montaj:
I

A

230V/50Hz

+
_
STR

R3
V

5.1. Reglaţi sursa de tensiune astfel încât miliampermetrul din circuit să arate: I = 10 mA
5.2. Cunoscând rezistenţa internă a miliampermetrului RmA = Ω determinaţi prin calcul valoarea
rezistenţei R3
5.3. Ce consideraţii puteţi face referitor la varianta de montaj şi precizia măsurării
Înscrieţi toate rezultatele în tabelul dat la început.
x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniul de pregătire profesională
Electronică automatizări:
1. Electronist aparate şi echipamente
2. Electronist reţele de telecomunicaţii
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente calificărilor sus
menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării

Denumire modul

tehnice generale (URI)
URÎ 1. Realizarea lucrărilor de bază mecanice
și electrice necesare în domeniul electronică
automatizări

MODUL I. Tehnologii generale în
electronică-automatizări

URÎ 2. Efectuarea de măsurări tehnice în
electronică

MODUL II. Electrotehnică și măsurări
tehnice
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
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Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Tehnologii generale în electronică-automatizări
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

170
68

Modul II. Electrotehnică și măsurări tehnice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

136
34
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:

150

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția publică
parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin
metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

*

Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. Tehnologii generale în electronică-automatizări
x Notă introductivă
Modulul, „Tehnologii generale în electronică - automatizări”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electronică
automatizări, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei
a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

68 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologii generale în electronică - automatizări” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de
pregătire profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. REALIZAREA
LUCRĂRILOR DE BAZĂ
MECANICE ȘI ELECTRICE
NECESARE ÎN DOMENIUL
ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

Conţinuturile învăţării

TEHNOLOGII MECANICE DE BAZA

1.1.1
1.1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11

Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor
grafice din mecanică:
 Elemente de standardizare (simboluri, linii, hașuri,
formate, indicatoare, cote, scări de reprezentare
utilizate în desenul tehnic).
 Executarea schiţelor după model şi a desenelor la
scară:
-Reprezentarea în proiecție ortogonală
-Construcţii
grafice:
construcția
unei
perpendiculare, construcția unei drepte paralele cu o
dreapta, construcția triunghiurilor, împărțirea
unghiurilor
-Reprezentarea filetelor şi asamblărilor
-Executarea schițelor după model
-Executarea desenelor la scară
Documente şi documentaţie tehnică / tehnologică
pentru lucrări mecanice:
 Cataloage, liste de materiale
 Fişe tehnice (citire și interpretare)
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 Fişe tehnologice (citire și interpretare)

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Materiale și semifabricate utilizate în lucrările
mecanice
 Materiale feroase şi neferoase: oțeluri, fonte, aliaje
 Semifabricate: table, profiluri, corniere pene, arcuri
știfturi, nituri, șuruburi, piulițe
Operații de prelucrare mecanică (definitie, etape de
execuție, SDV-uri, mijloace de măsurare, norme de
sănătate și securitate în muncă, norme de protecția
mediului):
 curățarea,
 îndreptare,
 trasare,
 debitare,
 îndoire,
 găurire,
 ştanţare,
 filetare,
 norme de sănătate și securitate în muncă și norme
de protectia mediului specifice operațiilor de
prelucrare mecanică.
Asamblări mecanice:


nedemontabile (scop, etape de realizare, domenii
de utilizare, SDV-uri necesare, norme de sănătate și
securitate în muncă, norme de protecția mediului):
- lipire,
- sudare,
- nituire,
- norme de sănătate și securitate în muncă și norme
de protectia mediului specifice operațiilor de
realizare a asamblărilor nedemontabile.



demontabile (elementele asamblării – geometrie și
tipuri constructive, SDV-uri necesare, norme de
sănătate și securitate în muncă, norme de protecția
mediului ):
- filetate,
- cu arcuri,
- cu pene,
- cu ştifturi,
- norme de sănătate și securitate în muncă și
norme de protectia mediului specifice
operațiilor de realizare a asamblărilor
demontabile.
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TEHNOLOGII ELECTRICE DE BAZA

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16

1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11

Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor
grafice din electrotehnică şi electronică:
 Simboluri utilizate în electrotehnică şi electronică.
 Realizarea schemelor electrice, a schemelor de
conexiuni, a schemelor de montaj și a planurilor de
amplasament.
Documente şi documentaţie tehnică / tehnologică
pentru lucrări electrice
 Cataloage, liste de materiale, cărţi tehnice
 Fişe tehnice (citire și interpretare)
 Fişe tehnologice (citire și interpretare)
Materiale utilizate în lucrările electrice (tipuri,
proprietati, utilizări):
 Materiale conductoare: Cu, Al, aliaje de lipit, materiale
rezistive;
 Materiale magnetice: materiale magnetice moi,
materiale magnetice dure;
 Materiale electroizolante;
 Materiale specifice lucrărilor electrice (conductoare,
cabluri, conectori, canaluri de cablu, accesorii).
Elemente pasive de circuit (aspect fizic, simbol, marcaj,
rol funcțional, parametri, tipuri de conexiuni):
 Rezistoare
 Bobine
 Condensatoare
 Executarea unor circuite electrice cu componente
pasive (RL, RC si RLC)
Instalații electrice de curenţi slabi
 SDV-uri utilizate în lucrările de realizare a instalațiilor
curenți slabi
 Realizarea instalațiilor electrice de curenți slabi:
- Operații de pregătire a conductoarelor: îndreptare,
modelare, măsurare, marcare, conectare, verificare
continuitate
- Executarea unor instalații simple de curenți slabi
(citirea schemei, pregătirea materialelor, montarea
aparatelor,
conectarea
aparatelor,
verificarea
instalațiilor realizate, punerea in funcțiune):
- semnalizare optică și acustică,
- detecția și semnalizarea incendiilor,
- radioficare,
- interfon.
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x
¾

¾
¾
¾
¾
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¾
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Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
SDV-uri specifice lucrărilor mecanice (perii de sârmă, placă de îndreptat, ciocane, nicovale, masă
de trasat, ac de trasat, punctator, compas, distanţier, foarfece manuale, cleşti pentru tăiat,
fierăstraie manuale, dălţi, pile, rigle, şublere, micrometre, echere, menghină, maşini de găurit
stabile şi portabile, burghie elicoidale, tarozi, filiere, ciocan de lipit, lampă de lipit;
SDV-uri specifice domeniului electric (șurubelnițe de diferite tipuri, clești, testere de tensiune,
pistoale de lipit, cuțite;
module pentru studiul experimental al componentelor şi circuitelor electrice și/sau plăci de test,
surse de alimentare;
lampi de semnalizare, sonerii, difuzoare radioficare, statie de radioficare, unitatea de comanda
interfon cu terminale si panou exterior, unitate de comanda cu senzori de incendiu
AMC - uri;
Auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, reviste
de specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici,
normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de
evaluare) etc.
tabla interactivă;
videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru reprezentarea
circuitelor şi simularea funcţionării circuitelor electrice
materii prime şi materiale: table, profiluri metalice diverse, electrozi, elemente pasive de circuit
(rezistori, condensatori, bobine), plăcuţe de test / montaje de test, conductoare, cabluri, conectori,
banda izolatoare, fludor, pastă decapantă.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnologii generale în electronică - automatizări” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Această secţiune are rolul de a orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor învăţării, prin
intermediul conţinuturilor precizate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini prevăzute în
unitatea de rezultate ale învăţării.
Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte
cuvinte, mediul concret în care vor lucra îi va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în
consecinţă, folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste
considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se
regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea abilităţilor individuale de a relaţiona cu „lumea
reală”.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor.
Pentru formarea competenţelor cheie este necesar a fi utilizate activităţi de învăţare prin care elevii
să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor
probleme etc.
Pentru modulul „Tehnologii generale în electronică - automatizări” pot fi utilizate, pe lângă
metodele de învăţământ clasice şi metode alternative, specifice învăţării centrate pe elev, ca de exemplu:
harta păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, concasarea, studiul de caz, decizii
decizii, transformarea, organizator grafic (diagrama Venn), cafeneaua, proiectul.
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În continuare prezentăm un exemplu de activitate de învățare:

Fişă de lucru
Cunostinte
1.1.13.: Instalații electrice de curenți slabi (citirea schemei, pregătirea materialelor, montarea aparatelor,
conectarea aparatelor, verificarea instalațiilor realizate, punerea in funcțiune):
- semnalizare optică şi acustică,
- detecţia şi semnalizarea incendiilor
- radioficare,
- interfon.
1.1.14. SDV-uri utilizate în lucrările electrice de bază.
Abilități:
1.2.18. Executarea lucrărilor electrice de curenți slabi în conformitate cu documentaţia tehnică.
1.2.19. Verificarea funcţionalităţii instalaţiilor electrice de curenți slabi.
Atitudini:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Respectarea riguroasă a specificaţiilor tehnice din documentaţie.
Utilizarea responsabilă a SDV-urilor şi a mijloacelor de măsurare.
Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.
Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.

1. Realizaţi o instalaţie de sonerie pentru o casă de locuit cu 4 apartamente.
Executaţi planul casei.
2. Identificaţi aparatele electrice, materialele necesare pentru realizarea instalaţiei
3. Completaţi fişa de lucru:
Denumirea instalaţiei:

Data

Elev:

Clasa:

Etapele procesului tehnologic
Stabilirea priorităţilor
Aparate /materiale utilizate

Caracteristici tehnice

Cantitate

SDV-uri utilizate
Verificarea instalaţiei
Obdervaţiile coordonatorului
de practică
Evaluator:

Control calitate:
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice se vor
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii.
În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de evaluare pentru următorul set de cunoștințe,
abilități, atitudini:
Cunoştinţe: 1.1.10, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.15
Abilități: 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.17
Atitudini:1.3.24, 1.3.27, 1.3.28
Tipul testului: Probă practică şi orală
Condiţiile de administrare
Testul poate fi susţinut în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. Fiecare elev sau
grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului, materialele necesare şi va rezolva subiectul.
Durata evaluării
Timp de lucru: 50 min
PROBĂ ORALĂ
Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:
a. Rezistorul electric reprezintă elementul ………1………de circuit
b. Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este……2……
c. Rezistoarele sunt folosite pentru a regla valoarea curentului într-un circuit, atât în domeniul curenţilor
tari, cât şi în cel al curenţilor .......3..........
d. La rezistoarele marcate cu 4 culori, banda 4 reprezintă ……4…….
e. Într-un montaj serie, rezistenţa echivalentă este egală cu ………5….. rezistenţelor componente.
PROBĂ PRACTICĂ
1. Completaţi tabelul de mai jos cu valoarea corespunzătoare rezistoarelor:
REZISTOARE MARCATE CU 4 CULORI

Rezistor
………….., toleranta
5%

banda 1 [ gri ] -> ……
banda 2 [roşu] -> ……
banda 3 [negru] -> x1 => valoarea…………………….
banda 4 [auriu] -> toleranta 5%

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări

10

579

banda 1 [portocaliu] -> ……
banda 2 [portocaliu] -> ……
banda 3 [galben] -> x10,000 => valoarea ……………… banda 4
[maro] -> toleranta 5%

Rezistor …………,
toleranta 5%

REZISTOARE MARCATE CU 5 CULORI

Rezistor
……………….,
toleranta 1%

banda 1 [ portocaliu ] -> ………..
banda 2 [negru] -> ……………..
banda 3 [negru] -> ………………
banda 4 [roşu] -> x100 => valoarea ……………… banda 5 [maro] ->
toleranta 1%

Rezistor
………………….,
toleranta 1%

banda 1 [maro] -> ……………
banda 2 [alb] -> …………..
banda 3 [albastru] -> ………………..
banda 4 [maro] -> x10 => valoarea …………………. banda 5 [maro] ->
toleranta1%

2. Realizați un montaj electric conform schemei electrice din figură, astfel încât becul să lumineze:
Aveți la dispoziţie: o sursă de tensiune continuă, componente
electrice şi electronice, conductoare de legătură, pistol (ciocan) de
lipit, cablaj de test, cleşti, fludor.

Repere de notare
1. La proba orală
 Completarea spaţiilor libere cu informaţia corectă.

2,5p

2. La proba practică
 Completarea tabelului cu cele 4 valori ale rezistorilor.
 Recunoaşterea componentelor după simbol, aspect fizic şi marcaj.
 Selectarea componentelor de circuit conform schemei electrice.
 Executarea preformării terminalelor.
 Conectarea componentelor în circuit în conformitate cu schema electrică.
 Efectuarea plantării manuale conform standardelor de calitate.
 Montarea componentelor electrice astfel încât să fie prevenite solicitările termice

1p
1p
1p
0,5p
1p
1p
1p

Se acordă 1p din oficiu.
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MODUL II. Electrotehnică și măsurări tehnice
x Notă introductivă
Modulul, „Electrotehnică și măsurări tehnice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electronică automatizări, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 136 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Electrotehnică și măsurări tehnice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. EFECTUAREA DE
MĂSURĂRI TEHNICE ÎN
ELECTRONICĂ
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1
2.2.1
2.3.1
2.2.2
2.1.2
2.3.2
2.1.3
2.2.3
2.3.3
2.1.4
2.2.4
2.3.4
2.1.5
2.2.5
2.3.5
2.2.6
2.3.6
2.2.17
2.3.7
2.3.8
2.2.18
2.2.19
2.3.9
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.1.6
2.2.7
2.1.7
2.2.8
2.2.9

2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16

Conţinuturile învăţării
Procesul de măsurare şi componentele sale:
- Mărimi fizice, unităţi de măsură - Sistemul
Internațional de unități de măsură.
- Mijloace de măsurare
- Metode de măsurare: directe, indirecte
- Erori de măsurare: definiții, clasificări, clase de
precizie (exactitate)
- Caracteristicile metrologice ale mijloacelor de
măsurare: intervalul de măsurare, sensibilitatea/
rezoluția, justețea, fidelitatea, precizia, noțiuni de
legislație metrologică

Măsurarea mărimilor neelectrice:
- Măsurarea mărimilor geometrice cu: șublere,
micrometre, comparatoare
- Măsurarea presiunii cu manometre
- Măsurarea temperaturii cu termometre
Legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii și
electromagnetismului:
- Electrostatica
o Sarcina electrica
o Campul electric
o Legea lui Coulomb
o Tensiunea electrică
o Capacitatea electrica

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări

13

582

2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24

2.1.7
2.1.11
2.1.12

2.2.8

o Gruparea condensatoarelor
- Electrocinetica
o Curentul electric,
o Intensitatea curentului electric
o Legea lui Ohm
o Rezistenţa electrică
o Gruparea rezistoarelor
o Legea lui Joule
o Puterea electrică
o Energia electrică
o Teoremele lui Kirchoff
- Electromagnetismul
o Câmpul magnetic
o Legea inducţiei electromagnetice
o Inductivitatea
o Gruparea bobinelor
o Tensiunea electromotoare sinusoidală
o Studiul circuitelor în regim permanent
sinusoidal (RLC)
Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și
alternativ:
- Mijloace de măsurare : clasificări (analogice/ digitale),
principiul de funcționare, schema bloc generală, marcare.
- Măsurarea intensității curentului electric: ampermetrul,
montare în circuit, extinderea domeniului de măsurare –
șuntul.
- Măsurarea tensiunii electrice: voltmetrul, montare în
circuit, extindere domeniului de măsurare - rezistența
adițională.
- Măsurarea rezistenței electrice: metoda ampermetrului și
a voltmetrului, ohmmetrul serie/ paralel, metode de
comparaţie (metoda substituției, puntea Wheatstone).
- Măsurarea puterii electrice în curent continuu și în curent
alternativ: metoda ampermetrului și a voltmetrului,
wattmetrul
- Măsurarea energiei electrice: contorul
- Măsurarea mărimilor electrice cu ajutorul multimetrului
- NSSM, norme de protectia mediului specifice operațiilor
de măsurare a mărimilor electrice
Măsurarea mărimilor neelectrice cu mijloace de măsură
electrice:
- Principiul general de funcționare, schema bloc generală,
clasificări
- Traductoare parametrice şi generatoare: schema bloc
generală, caracteristici, clasificare, utilizare
- NSSM, norme de protectia mediului specifice operațiilor
de măsurare a mărimilor neelectrice cu mijloace de
măsură electrice.
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Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
echipamente specifice de laborator;
șublere, micrometre, comparatoare, şurubelniţe, truse de cleşti;
termometre, manometre, traductoare;
ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre analogice și digitale, punți de măsură,
contoare, multimetre analogice și digitale, surse de alimentare/generatoare de semnal;
componente pasive de circuit, traductoare, conductoare;
auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoate, planşe didactice, reviste de
specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici,
normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice, standarde de
evaluare) etc.
videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru simularea
funcţionării circuitelor electrice si efectuarea de masuratori tehnice in electrotehnica;
documentaţie tehnică;
platforme de laborator;
tabla interactivă;
echipament de protecţie.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Electrotehnica si masurari tehnice” trebuie să fie abordate într-o
manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Această secţiune are rolul de a orienta asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor învăţării,
prin intermediul conţinuturilor precizate şi având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini prevăzute în
unitatea de rezultate ale învăţării.
Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea situaţiilor de viaţă ale
omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte,
mediul concret în care vor lucra îi va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în consecinţă,
folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste considerente, activităţile
de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de învăţare, în care să se regăsească fiecare elev şi care
să contribuie la extinderea abilităţilor individuale de a relaţiona cu „lumea reală”.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor.
Pentru formarea competenţelor cheie este necesar a fi utilizate activităţi de învăţare prin care elevii
să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor
probleme etc.
Pentru modulul „Electrotehnică și măsurări tehnice” pot fi utilizate, pe lângă metodele de
învăţământ clasice si metode alternative, specifice învăţării centrate pe elev, ca de exemplu: observarea
sistematică, harta păianjen, cubul, peer learning – metoda grupurilor de experţi, studiul de caz, proiectul,
portofoliul
În continuare, prezentăm un exemplu de activitate de învățare: utilizarea hărții păianjen pentru
învăţarea metodelor de măsurare a rezistenței electrice:
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URÎ 2 - Efectuarea de măsurări tehnice în electronică
Mijloace şi metode de măsurare pentru măsurarea rezistenței electice:
Cunoştinţe:
2.1.9. Mijloace de măsurare pentru mărimile electrice
Abilități:
2.2.12. Selectarea mijloacelor de măsurare în funcţie de mărimea măsurată și caracteristicile metrologice
Atitudini:
2.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
2.3.2. Îndeplinirea sarcinilor de lucru cu responsabilitate şi seriozitate
2.3.3. Conştientizarea importanţei măsurărilor pentru domeniul tehnic.
Obiective:
Să identifice metodele pentru măsurarea rezistenței electrice
Să identifice mijloacele de măsurare pentru măsurarea rezistenței electrice
Să reprezinte montajele de măsurare
Să descrie funcţionarea montajelor de măsurare
Să precizeze utilizările diferitelor metode de măsurare
Să identifice avantajele și dezavantajele diferitelor metode de măsurare
Organizarea clasei: 4 grupe
Timp: 50 minute
Activitatea se va desfăşura cu patru echipe de lucru.
Fiecare echipă va trage la sorţi metoda de măsurare a rezistenței electrice şi va primi o bulină pe care va
fi inscripţionat numele metodei şi buline în care va completa informaţiile solicitate.
După terminarea sarcinilor de lucru, câte un reprezentant al fiecărei echipe va veni la tablă/ flipchart şi
va lipi bulinele completate, ca în figura de mai jos.
După 20 minute, grupurile se reunesc în plen şi vor împărtăşi clasei rezultatul.
Se vor analiza rezultatele şi se vor trage concluziile.
Activitatea de învățare poate fi urmată de coevaluare colegială.
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice se vor
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor învățării
într-o singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea,
pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele tradiţionale (probe
orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea activităţii şi
comportamentului elevului, jurnalul de practică, portofoliul).
Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o situaţie concretă (practică).
Prin raportare cu aceasta se vor identifica cunoştinţele teoretice și/ sau abilitățile, dar și atitudinile care
trebuie evaluate. Instrumentul de evaluare se va corela cu Standardul de evaluare din Standardul de
Pregătire Profesională.
Exemplu: se doreşte evaluarea cunoştinţelor referitoare la măsurarea rezistenței electrice. Elevul este pus
în situaţia de a identifica și aplica metodele și mijloacele de măsurare.
Instrument de evaluare pentru tema: Măsurarea rezistenței electrice
Prezentarea testului
Acest instrument de evaluare poate fi utilizat la sfârşitul capitolului ”Mijloace şi metode de măsurare
pentru măsurarea rezistenței electrice” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.
Cunoştinţe:
2.1.9. Mijloace de măsurare pentru mărimile electrice
Abilități:
2.2.12. Selectarea mijloacelor de măsurare în funcţie de mărimea măsurată și caracteristicile metrologice
Atitudini:
2.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
2.3.2. Îndeplinirea sarcinilor de lucru cu responsabilitate şi seriozitate
2.3.3. Conştientizarea importanţei măsurărilor pentru domeniul tehnic.
Tipul testului : Probă scrisă
Timp de lucru : 100 minute
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea
Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de “Măsurări electrice”. Fiecare elev va primi
o fișă de evaluare şi va rezolva individual subiectele.
*Se acordă 10 puncte din oficiu.
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Subiectul 1 – 30 puncte
1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe fișa de eevaluare, litera corespunzătoare
răspunsului corect.
14p.
1.1. Măsurarea directă a rezistenţelor se face cu ajutorul:
a. ampermetrului; b. ohmmetrului; c. voltmetrului ; d. wattmetrului.
1.2.Schema alăturată reprezintă un montaj pentru măsurarea rezistenței
electrice. Aparatele de măsurat simbolizate prin 1 şi 2 sunt:
a. 1 – ampermetru, 2 – voltmetru;
b. 1, 2 – ampermetre;
c. 1 – voltmetru, 2 – ampermetru;
d. 1, 2 –voltmetre.
1.3. Rolul rezistenţei montate în serie cu galvanometrul într-o punte
Wheatstone este de:
a. extindere a domeniului de măsurare al punţii;
b. protecţie a galvanometrului;
c. scădere a curentului prin rezistenţa necunoscută;
d. creştere a curentului prin diagonala de măsură.
1.4. La o punte de curent continuu instrumentul indicator de nul este montat:
a. pe una din diagonale;
b. în serie cu rezistenţa de măsurat;
c. în paralel cu rezistenţa de măsurat;
d. pe oricare din braţele punţii.
1.5. Pentru buna funcţionare a ohmmetrului serie este necesar să se realizeze:
a. un singur reglaj, pentru Rx = f;
b. două reglaje, pentru Rx=0 şi pentru Rx = f;
c. trei reglaje, pentru Rx=0, pentru Rx = f şi pentru Rx = 500:;
d. nici un reglaj.
1.6. Galvanometrul punţilor de măsurare aflate la echilibru indică valoarea:
a. maximă; b. medie; c. efectivă; d. zero.
1.7. Condiţia de echilibru a punţii Wheatstone este:
a. produsele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale;
b. rapoartele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale;
c. produsele rezistenţelor din braţele alăturate sunt egale;
d. produsul rezistenţelor din două braţe opuse să fie dublul produsului.
2. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F,
dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate.
16p.
a. Metoda ampermetrului şi voltmetrului utilizează doua variante de montaj: montajul amonte pentru
rezistenţe mici în raport cu rezistenţa internă a ampermetrului şi montajul aval pentru rezistenţe mari
în raport cu rezistenţa internă a voltmetrului.
b. Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mari. Scara gradată a acestora este
inversă şi foarte neuniformă.
c. Valoarea rezistenţei RX, măsurată cu ajutorul unei punţi Wheatstone pe ale cărei braţe se găsesc
rezistenţele R1=2kΩ, R2=100 Ω, R3=250 Ω, este 1kΩ.
d. Ohmmetrele se utilizează pentru măsurarea cu precizie ridicată a rezistenţelor electrice.
e. Pentru măsurarea rezistenţelor de valoare mică sunt folosite ohmmetrele derivaţie.
Subiectul 2 – 40 puncte
3.În figura de mai jos sunt reprezentate simbolurile electrice ale unor elemente de circuit
electric:
20p.
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a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema pentru măsurarea indirectă a rezistenţei electrice utilizând
elementele date.
b. Indicaţi denumirea metodei.
c. Indicați variantele metodei.
d. Analizaţi utilizările.
4. În figura alăturată este reprezentată o schema electrică de
20p.
măsurare a rezistenţei Rx.
a. Denumiţi metoda de măsurare şi precizaţi din ce categorie de
metode
de măsurare face parte.
b. Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu 1, E,
K şi Rv.
c. Descrieţi etapele măsurării.
Subiectul 3 – 20 puncte
5. Se consideră un ohmmetru serie având: o baterie cu tensiunea E=1,5V, un miliampermetru cu
rezistenţă internă ra=5 Ω şi valoarea maximă indicată IAmax=100mA şi un rezistor variabil Rp în limita 050 Ω.
20p.
a. Reprezentaţi schema electrică a ohmmetrului.
b. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp când acul indicator al ohmmetrului indică 0 Ω.
c. După un timp de utilizare tensiunea bateriei scade la E1=1,45V, iar rezistenţa internă ra bateriei
creşte de la 0 la 3Ω. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp în acest caz.

x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
Electric:
1. Electrician constructor
2. Electrician exploatări miniere
3. Electrician nave
4. Electrician exploatare joasă tensiune
5. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
6. Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice
7. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice
8. Electrician echipamente pentru foraj – extracție
9. Confecționer produse electrotehnice
10. Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)

Denumire modul

URÎ 1. Realizarea lucrărilor de tehnologie
generală în electrotehnică

MODUL I. Tehnologii generale în
electrotehnică

URÎ 2. Realizarea componentelor
echipamentelor electrice

MODUL II. Componentele echipamentelor
electrice

URÎ 3. Măsurarea mărimilor electrice în
curent continuu

MODUL III. Măsurări electrice în curent
continuu
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: ELECTRIC
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Tehnologii generale în electrotehnică
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34

Modul II. Componentele echipamentelor electrice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34

Modul III. Măsurări electrice în curent continuu
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECTROTEHNICĂ
x Notă introductivă
Modulul „Tehnologii generale în electrotehnică”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face parte din cultura
de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologii generale în electrotehnică” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. REALIZAREA LUCRĂRILOR
DE TEHNOLOGIE GENERALĂ ÎN
ELECTROTEHNICĂ
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
Organizarea locului de muncă
1.2.2.
1.3.7.
¾ Cerinţe referitoare la organizarea ergonomică a
1.2.17.
locului de muncă:
- poziţia de lucru;
- economia mişcărilor;
- factorii de microclimat (ventilaţie, temperatură,
iluminare, zgomot).
¾ Documentaţie tehnică şi tehnologică specifică
locului de muncă:
- fişa tehnologică;
- planul de operaţii;
- liste de materiale, cataloage.
1.1.2.
1.2.3.
1.3.1.
Reprezentări grafice (schiţe şi desene la scară) pentru
1.2.4.
1.3.7.
piese simple, repere/ subansambluri
1.2.5.
¾ Norme privind realizarea desenelor tehnice:
1.2.17.
- linii utilizate în desenul tehnic;
1.2.18.
- scrierea tehnică;
- formate de desen industrial;
- indicatorul desenelor tehnice;
- reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul
tehnic;
- reprezentarea vederilor şi a secţiunilor (reguli de
reprezentare şi notare, reguli de haşurare şi
notare);
Domeniul de pregătire profesională: Electric
5

593

-

-

cotarea în desenul tehnic (elementele cotării,
simboluri utilizate la cotare, reguli de execuţie
grafică a cotării);
scări de reprezentare utilizate în desenul tehnic.

¾ Execuția schiţelor (după model) şi a desenelor
tehnice la scară:
- etapele alcătuirii unei schiţe după model;
- reguli de execuţie a unei schiţe după model;
- etapele alcătuirii unui desen tehnic la scară;
- exemple de schiţe şi desene ale unor piese
simple, repere/subansambluri, din fişele
tehnologice.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.7.

1.1.5.
1.1.7.

1.2.6.
1.2.7.
1.2.17.
1.2.18.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.

1.2.12.
1.2.13.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.7.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.9.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

Reprezentări grafice pentru schemele de instalaţii
electrice:
- simboluri şi semne convenționale utilizate în
schemele instalaţiilor electrice;
- exemple de reprezentări convenţionale ale
schemelor electrice: scheme de montaj, scheme
de principiu.
Mijloace de măsură şi control a dimensiunilor
geometrice ale pieselor, reperelor/ subansamblelor
(operaţii de măsurare):
- şublere;
- micrometre;
- comparatoare;
- calibre;
- şabloane;
- rigle gradate;
- echere;
- raportoare.
Soft educaţional pentru simularea procesului de
măsurare a dimensiunilor geometrice ale pieselor cu
ajutorul şublerului şi micrometrului
Lucrări de lăcătuşerie generală (definire, SDV-uri/
utilaje/mijloace de măsurare şi control utilizate, proces
tehnologic, norme SSM şi PSI specifice):
- operaţii tehnologice: îndreptarea, trasarea,
îndoirea, debitarea, pilirea, polizarea, găurirea,
ştanţarea, filetarea;
- asamblări demontabile: cu filet, cu ştifturi, cu
pene, cu caneluri;
- asamblări nedemontabile: lipire, nituire.
Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor în cadrul lucrărilor de lăcătuşărie generală
Lucrări pregătitoare ale proceselor tehnologice (definire,
etape de execuție, SDV-uri necesare, norme SSM şi PSI
specifice):
- curăţare;
- decapare;
- dezizolare.

Domeniul de pregătire profesională: Electric
6

594

1.3.7.
1.3.9.
1.1.6.

1.2.14.
1.2.17.

1.3.8.

Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor în cadrul lucrărilor pregătitoare
Modalităţi de avertizare a pericolelor la locul de muncă
(semnale de avertizare: semnale sonore, vizuale,
avertismente scrise, indicatoare, culori de securitate)

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
¾ Semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme, conductoare, izolatoare
¾ SDV-uri și utilaje specifice lucrărilor de lăcătuşărie: placă de îndreptat, nicovale,
ciocane, masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, menghină, nicovală, foarfece şi
cleşti pentru tăiat, dălţi, pile, pietre de polizor, polizoare, maşini de găurit, burghie,
maşini de ştanţat, tarozi, filiere, ciocan de lipit, instalaţie de lipit, căpuitor,
contracăpuitor, trăgător
¾ Organe de asamblare şi materiale de lipit: şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, ştifturi,
arbori şi butuci canelaţi, nituri, aliaje de lipit
¾ Mijloace de măsură şi control: şublere, micrometre, comparatoare, calibre, şabloane,
rigle gradate, echere, raportoare
¾ SDV-uri şi materiale specifice lucrărilor pregătitoare: perii de sârmă, hârtie abrazivă,
cleşti pentru dezizolat, cuţite
¾ Mijloace şi echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum
etc)
¾ Documentaţie tehnică şi tehnologică
¾ Echipament individual de securitatea muncii

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnologii generale în electrotehnică” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tehnologii generale în electrotehnică” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
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efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
ciorchinelui.
Ciorchinele este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei.
Poate fi folosită cu succes atât la începutul unei lecţii pentru reactualizarea cunoştinţelor predate
anterior, cât şi în cazul lecţiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a cunoştinţelor.
Ciorchinele este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe evidenţiind modul
de a înţelege o anumită temă, un anumit conţinut. Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de
predare şi învăţare care încurajează elevii să gândească liber şi deschis.
Metoda ciorchinelui funcţionează după următoarele etape:
1. Se scrie un cuvânt/ temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei, a unei pagini de caiet
sau a unei hârtiei de flipchart.
2. Elevii vor fi solicitaţi să-şi noteze toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele pe care le au în
minte în legătură cu tema respectivă, în jurul cuvântului din centru, trasând linii între acestea şi
cuvântul iniţial. În timp ce le vin în minte idei noi şi le notează prin cuvintele respective, elevii vor
trasa/ desena linii între toate ideile care par a fi conectate.
3. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp
acordată.
-

-

Există câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea tehnicii ciorchinelui:
scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema/ problema pusă în discuţie;
nu judecaţi / evaluaţi ideile produse, ci doar notaţiile;
nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte sau până nu expiră timpul
alocat; dacă ideile refuză să vină insistaţi şi zăboviţi asupra temei până ce vor apărea unele
idei;
lăsaţi să apară cât mai multe şi mai variate conexiuni între idei; nu limitaţi nici numărul
ideilor, nici fluxul legăturilor dintre acestea.
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Această tehnică este foarte flexibilă şi poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate de
grup. Atunci când se aplică individual, tema discutată trebuie să fie familiară elevilor care nu mai
pot culege informaţii de la colegi. În acest caz, utilizarea acestei tehnici poate reprezenta o pauză în
brainstorming-ul de grup, dând posibilitatea elevilor să gândească în mod independent. Când este
folosită în grup, elevii pot afla ideile altora şi cunoştinţele se îmbogăţesc. Se poate folosi tehnica în
faza de fixare-consolidare a cunoştinţelor sub denumirea de „ciorchine revizuit”, elevii fiind dirijaţi,
cu ajutorul unor întrebări, în gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii. Astfel se fixează şi
se structurează mai bine ideile, facilitându-se reţinerea şi înţelegerea lor. Adesea poate rezulta un
„ciorchine cu mai mulţi sateliţi”.
Folosirea aceste metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual cât şi în
echipă, să beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare.
Stimulează participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi
deschis.
Exemplu: Se propune metoda ciorchinelui pentru introducerea în tema “Asamblări prin lipire”, ca
mijloc de a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic acest subiect. Se scrie
subiectul “generator de idei” şi anume “Asamblări prin lipire”. Elevii îşi exprimă ideile
care le vin în minte în legătură cu subiectul respectiv.

„Ciorchinele” va fi completat de profesor, care va preciza alte informaţii privind tema anunţată.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
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va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice;
- lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât
și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce
priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Lucrări de lăcătuşerie
generală

Abilităţi

Realizarea asamblărilor
demontabile şi nedemontabile
cu respectarea procesului
tehnologic

Atitudini

- Asumarea iniţiativei în
rezolvarea unor probleme;
- Colaborarea cu colegii de
echipă în scopul îndeplinirii
sarcinilor de la locul de
muncă

Pentru aceasta se propune următorul model de test de evaluare:
TEST DE EVALUARE
I. Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, încercuiţi pe foia de răspuns litera

corespunzătoare răspunsului corect:
1. Aliajele pentru lipiri moi se realizează pe bază de:

10p
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a. argint;
b. cupru;
c. staniu;
d. wolfram.
2. La lipirile tari temperatura de topire a aliajului de lipit este:
a. 400° C;
b. nu contează;
c. peste 400° C;
d. sub 400° C.
II. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos (care descriu proprietăţile ciocanului de
lipit realizat din cupru electrolitic şi folosit pentru lipiri moi), astfel încât acestea să fie corecte:
15p
a. Pentru lipire după pregătirea pieselor prin curăţare acestea se spală, se usucă şi se acoperă
cu.......(1)........ pentru îndepărtarea oxizilor.
b. Lipitura tare se execută cu aliaje de ........(2)........... cu zinc.
c. Metalul de adaos utilizat la lipire trebuie să aibă o temperatură de topire mai .....(3)..... decât
metalul de bază.
III. Se consideră instalaţia de lipit din imaginea de mai jos:
a. Precizaţi denumirea instalaţiei de lipit
b. Denumiți elementele instalației notate cu cifre
de 1 la 9.

50p

IV. Daţi două exemple de utilizare a asamblărilor
prin lipire. Precizaţi tipul lor (lipiri moi sau
lipiri tari) şi justificaţi răspunsul.
15p
Timp de lucru: 30 minute.
Se acordă din oficiu 10 puncte.

x Bibliografie
1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/lipirea-metalelor
3. Standarde de pregătire profesională pentru calificările de nivel 3, domeniul de pregătire
profesională Electric
4. Hilohi S, Popescu M, Huhulescu M, Instalaţii şi echipamente electrice, Manual pentru
licee industriale, clasele a IX-a şi a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1994
5. Mareş F, Zaharciuc V, Stoian C, Manual pentru cultura de specialitate pentru Şcoala de
Arte şi Meserii, domeniul Electric, clasa a IX-a, Editura Economică Preuniversitaria,
Bucureşti, 2004
6. Tănăsescu M., Gheorghe M., Desen Tehnic, Manual pentru clasa a IX-a profil tehnic,
Editura Aramis, 2004
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MODUL II. COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
x Notă introductivă
Modulul „Componentele echipamentelor electrice”, componentă a ofertei educaìionale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face
parte din cultura de specialitate èi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăìământ
profesional.
Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Materiale electrotehnice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoètinìe, abilităìi èi atitudini necesare angajării pe piaìa muncii în una din ocupaìiile specificate
în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. COMPONENTELE
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.2.14.
2.3.2.
2.2.15.
2.3.3.
2.3.4.

2.1.2.
2.1.4.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.10.
2.2.14.
2.2.15.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Conţinuturile învăţării

Clasificarea şi caracteristicile generale ale materialelor
electrotehnice
¾ Clasificarea materialelor din punct de vedere electric
(după rezistivitatea electrică a materialelor)
¾ Caracteristici generale ale materialelor utilizate în
domeniul electric:
- proprietăţi fizice generale, termice şi electrice;
- proprietăţi chimice;
- proprietăţi mecanice.
Materiale utilizate la realizarea componentelor
echipamentelor electrice
¾ Materiale conductoare – metale şi aliaje metalice
(proprietăţi fizice, chimice, mecanice şi tehnologice
specifice şi utilizări):
- materiale de înaltă conductivitate electrică:
cuprul şi aliajele sale, aluminiul şi aliajele sale,
materialele preţioase, fierul şi nichelul;
- metale cu temperatură înaltă de topire: wolfram,
molibden, tantal;
- metale cu temperatură joasă de topire: staniu,
plumb şi zinc;
- materiale conductoare de înaltă rezistivitate
electrică: aliaje pentru rezistoare etalon şi de
precizie, pentru rezistoare şi pentru elemente de
încălzire electrică.
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¾ Materiale electroizolante (proprietăţi fizice, chimice,
mecanice şi tehnologice specifice şi utilizări):
gazoase, lichide, solide - organice şi anorganice
¾ Materiale semiconductoare (proprietăţi specifice şi
utilizări): germaniul, siliciul, compuşi
semiconductori
¾ Materiale (fero)magnetice (proprietăţi specifice şi
utilizări):
- magnetice moi: fierul tehnic pur, fonte şi oţeluri,
aliaje fier-siliciu, alsifer, permalloy, ferite moi,
aliaje termocompensatoare;
- magnetice dure: oţeluri cu carbon, oţeluri aliate,
aliaje alni şi alnico, ferite dure, compuşi cu
pământuri rare.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.11.
2.2.14.
2.2.15.

2.2.12.
2.2.13.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Surse de informare şi documentare pentru materiale
electrotehnice
Componentele echipamentelor electrice
¾ Componente electrice şi electronice: rezistoare,
bobine, condensatoare, diode, tranzistoare
(clasificare, parametri nominali, simbolizare şi
marcare, tipuri constructive, materiale folosite la
fabricare, domenii de utilizare)
¾ Conductoare şi cabluri electrice (clasificare şi
simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare);
¾ Contacte electrice, izolatoare și piese izolante,
termobimetale, miezuri magnetice, electromagneţi,
mecanisme de acționare, camere de stingere,
elemente arcuitoare (clasificare, tipuri constructive,
materiale folosite, domenii de utilizare).

2.3.5.

Surse de informare şi documentare pentru componentele
echipamentelor electrice
Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
¾ Seturi /mostre de materiale conductoare, semiconductoare, magnetice, electroizolante
¾ Componente electrice şi electronice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode,
tranzistoare
¾ Semifabricate: conductoare şi cabluri electrice, contacte electrice, izolatoare şi piese
electroizolante, miezuri magnetice, electromagneţi, mecanisme de acționare, elemente
arcuitoare
¾ Calculatoare conectate la Internet
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Componentele echipamentelor electrice” trebuie să fie abordate
într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează
şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Componentele echipamentelor electrice” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor
precizate în unităţile de rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării/ competenţelor de specialitate.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Acestea vizează următoarele aspecte:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- activităţi de documentare;
- vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
- problematizarea;
- învăţarea prin descoperire;
- activităţi practice;
- studii de caz;
- elaborarea de proiecte;
- activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
- activităţi de lucru în grup/ în echipă.
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Una dintre metodele interactive ce poate fi integrată în activităţile de învăţare-evaluare este
metoda R.A.I.
Metoda RAI are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor de a comunica, prin întrebări
şi răspunsuri, ceea ce tocmai au învăţat elevii; „ceea ce tocmai au învăţat” elevii desemnează
rezultatul unei activităţi de predare de către profesor, de documentare a elevilor, de sistematizare a
unor cunoştinţe anterioare, de integrare a noilor informaţii în sistemul propriu de cunoştinţe.
Activitatea permite fixarea cunoştinţelor, clarificarea noţiunilor, verificarea corectitudinii propriilor
percepţii şi stimulează competiţia dintre elevi.
Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se
desfăşoară astfel: la sfârşitul unei secvenţe de instruire, profesorul împreună cu elevii, investighează
rezultatele obţinute în urma predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingii mici şi uşoare
de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată, celui
care o prinde. Cel care prinde mingea, răspunde la întrebare şi apoi, o aruncă mai departe altui
coleg, punând o nouă întrebare.
Evident, cel ce întreabă trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Cel care nu
cunoaşte răspunsul iese din joc, iar cel care a pus întrebarea, va da şi răspunsul: astfel are ocazia de
a mai arunca odată mingea, şi deci, de a mai pune o întrebare. Dacă cel care interoghează nu ştie
răspunsul la propria întrebare este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea.
Treptat în grup rămân cei mai bine pregătiţi. Metoda stimulează spiritul de competiţie între elevi şi
poate fi abordată sub forma unui concurs „Cine ştie mai multe despre ...?”
-

Exemple de întrebări:
Ce ştii despre ... ?
Care sunt ideile principale ale ... ?
Despre ce ai învăţat astăzi ... ?
Care este importanţa faptului că ... ?
Cum explici faptul că ... ?
Cum justifici faptul că ... ?
Cum consideri că ar fi mai avantajos să ... sau să ... ?
Ce ţi s-a părut mai dificil în ... ?
Ce ţi s-a părut mai interesant în ... ?

Metoda constituie o strategie de învăţare care îmbină cooperarea cu competiţia: realizează
un feed-back activ, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de
evaluare. Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacitatea de a formula întrebări clare
şi de a găsi răspunsuri potrivite. S-a dovedit practic faptul că este mult mai dificil să pui întrebări
decât să răspunzi la acestea: pentru a formula întrebări trebuie să cunoşti bine problema studiată.
Antrenaţi în acest joc, chiar şi elevii mai timizi se simt încurajaţi, comunică mai uşor şi participă cu
plăcere la o activitate care, altfel, îi stresează.
AVANTAJELE METODEI:
- caracterul formativ şi creativ;
- stimularea motivaţiei:
- cultivarea interesului pentru activitatea intelectuală;
- realizarea legăturilor intra-, inter- şi transdisciplinare;
- completarea eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor;
- realizarea unui feed-back rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant;
- exersarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
DEZAVANTAJELE METODEI:
- timpul necesar din partea profesorului pentru pregătirea materialului preliminar;
- timpul necesar activităţii elevilor;
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-

elevii sunt tentaţi să-i scoată din „joc” pe unii colegi sau să se răzbune pe alţii, formulând
întrebări prea dificile pentru ei, cu riscul de a ieşi ei înşişi din joc, dacă nu ştiu răspunsul;
se produce dezordine în clasă;
tensiunea (nu ştii ce întrebări ţi se vor pune şi dacă ţi se aruncă mingea).

Pentru tema „Conductoare şi cabluri electrice” se prezintă o listă de întrebări pentru
aplicarea metodei R.A.I..
Î: Ce categorii de materiale se folosesc pentru realizarea conductoarelor şi cablurilor electrice?
R: Materiale conductoare, materiale electroizolante, materiale de impregnare, materiale de
protecţie.
Î: Poţi enumera trei materiale conductoare folosite pentru cabluri electrice?
R: Cupru, aluminiu, alame, bronzuri, oţel.
Î: De ce trebuie ca materialele electroizolante folosite la cabluri să aibă rezistenţă mare la
îmbătrânire?
R: Pentru ca proprietăţile lor, şi deci şi ale cablurilor, să nu se modifice în timp.
Î: Câte litere se folosesc pentru simbolizarea domeniului de utilizare al cablurilor?
R: Una sau două; prima literă este majusculă.
Î: De unde începe simbolizarea învelişurilor unui cablu, de la conductor sau de la exterior?
R: De la conductor spre exterior.
Î: Ce materiale se folosesc pentru a preveni deteriorarea izolaţiei de cauciuc prin solicitări
mecanice?
R: Ţesături din bumbac, din fire de oţel, mătase sau fire sintetice aplicate pe izolaţie.
Î: Ce literă simbolizează materialul conductor din aluminiu?
R: A
Î: De ce trebuie să aibă greutate specifică mică materialul conductor din structura cablurilor?
R: Pentru a obţine maşini şi aparate electrice uşoare.
Î: Pentru ce material electroizolant se foloseşte simbolul 2Y?
R: Pentru polietilenă.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să permită desfăşurarea acesteia într-un mediu real, după un
program stabilit, evitându-se aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de
timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii
criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
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-

fişe de documentare;
fişe de autoevaluare/ interevaluare;
eseul;
portofoliul;
referatul ştiinţific;
proiectul;
activităţi practice;
teste docimologice.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
- portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare;
- testele sumative, care reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un
ansamblu de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului.
Oferă informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/ sau
optimizarea demersurilor instructiv-educative.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Se propune un test de evaluare ce vizează verificarea nivelului de realizare pentru
următoarele rezultate ale învăţării:
R.Î. 2.1.3. Componentele echipamentelor electrice - Conductoare şi cabluri electrice (clasificare şi
simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare)
R.Î. 2.2.7. Identificarea tipurilor constructive de componente utilizate la realizarea echipamentelor
electrice
R.Î. 2.2.8. Identificarea materialelor utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice
R.Î. 2.2.9. Asocierea componentelor echipamentelor electrice cu domeniul de utilizare
corespunzător
R.Î. 2.2.14. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de
muncă.
R.Î. 2.2.15. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor desfăşurate
R.Î. 2.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
Testul de evaluare are în vedere conţinuturile corespunzătoare temei „Conductoare şi
cabluri electrice”.
TEST DE EVALUARE
A. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere
(20 puncte)
1. Domeniul de utilizare a conductoarelor şi cablurilor electrice determină tipul _ _ _ _ _ _ _ _ _ şi
gama de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ şi frecvenţe de utilizare.
2. Conductoarele care au secţiunea formată din mai multe fire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau împletite se
numesc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3. Învelişul de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ care asigură şi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ se numeşte manta.
4. Materialele de protecţie împotriva acţiunii mediului folosite în construcţia conductoarelor şi
cablurilor electrice pot fi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
5. Litera I utilizată în simbolizarea conductoarelor şi cablurilor electrice poate avea semnificaţia de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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B. Scrieţi alăturat litera corespunzătoare răspunsului corect
1. Cordonul este alcătuit din:
a) unul sau mai mai multe conductoare izolate;
b) două sau mai multe conductoare izolate;
c) unul sau mai multe conductoare neizolate;
d) două sau mai multe conductoare neizolate.

(20 puncte)

2. Grupul de litere Aℓ utilizat în simbolizarea conductoarelor şi cablurilor electrice are semnificaţia:
a) conductor de aluminiu;
b) conductor de alamă;
c) armătură de sârmă lată de oţel;
d) armătură din sârmă lată de oţel zincat.
3. Materialele electroizolante folosite în construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice trebuie să aibă:
a) tensiune de străpungere cât mai mare, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mare;
b) tensiune de străpungere cât mai mare, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mică;
c) tensiune de străpungere cât mai mică, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mare;
d) tensiune de străpungere cât mai mică, pentru ca grosimea izolaţiei să fie cât mai mică.
4. Faţă de cupru, aluminiul are:
a) rezistivitate electrică mai mică şi rezistenţă mecanică mai mică;
b) rezistivitate electrică mai mică şi rezistenţă mecanică mai mare;
c) rezistivitate electrică mai mare şi rezistenţă mecanică mai mică;
d) rezistivitate electrică mai mare şi rezistenţă mecanică mai mare.
5. Faţă de aluminiu, cuprul are:
a) rezistenţă la coroziune mai mare şi greutate specifică mai mare;
b) rezistenţă la coroziune mai mică şi greutate specifică mai mică;
c) rezistenţă la coroziune mai mică şi greutate specifică mai mare;
d) rezistenţă la coroziune mai mare şi greutate specifică mai mică.
C. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ, litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera
F, dacă apreciaţi că enunţul este fals
(10 puncte):
1. În construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice, aluminiul se poate utiliza atât ca material
conductor, cât şi ca material de protecţie.
2. Simbolizarea conductoarelor şi cablurilor electrice se efectuează cu litere sau grupe de litere
care descriu, de la exterior spre conductor, învelişurile conductorului sau cablului respectiv.
3. Materialele electroizolante utilizate în construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice trebuie
să aibă rezistenţa la îmbătrânire mare pentru a garanta siguranţa în exploatare a conductoarelor.
4. Oţelul, bronzul şi alama se folosesc în construcţia conductoarelor şi cablurilor electrice pentru
că au rezistenţa mecanică mare.
5. Cablurile pentru instalaţii electrice fixe se simbolizează cu litera f.
D. Reformulaţi propoziţiile false identificate la punctul C astfel încât acestea să fie adevărate
(10 puncte).

E. Răspundeţi la următoarele cerinţe (20 puncte):
1. Numiţi trei domenii de activitate în care se utilizează conductoarele şi cablurile electrice.

2. Enumeraţi tipurile constructive de conductoare electrice.
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3. Ce materiale metalice se utilizează ca materiale de protecţie împotriva deteriorării cablurilor?

4. Cum se simbolizează un conductor de aluminiu, pentru instalaţii fixe, cu izolaţie din polietilenă?

5. Care este materialul de impregnare cel mai utilizat în construcţia conductoarelor şi cablurilor
electrice?

F. Rezolvaţi aritmogriful următor: (10 puncte)
A
a
b
c
d
e
f
g
h
i
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MODUL III. MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU
x Notă introductivă
Modulul „Măsurări electrice în curent continuu”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face
parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Măsurări electrice în curent continuu” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. MĂSURAREA MĂRIMILOR
ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.6.
Mărimi electrice din circuitele de c.c. (definire, unităţi
3.2.2.
de măsură, multipli şi submultipli, transformări ale
3.2.25.
unităţilor de măsură):
3.2.26.
- intensitatea curentului electric;
- tensiunea electrică;
- rezistenţa electrică;
- puterea electrică;
- energia electrică.
3.1.2.
3.2.3.
3.3.6.
Elemente de circuit electric (definire, simbol general,
3.2.4.
mărime caracteristică):
3.2.25.
- rezistoare;
- condensatoare;
- bobine;
- surse electrice.
3.1.3.
3.2.5.
3.3.1.
Legi şi teoreme pentru determinarea mărimilor electrice
3.2.25.
3.3.2.
din circuitele de c.c. (enunţ, relaţii matematice):
3.2.26.
3.3.6.
- Legea lui Ohm
- Legea lui Joule-Lentz
- Teoremele lui Kirchhoff
3.1.4.
3.2.6.
3.3.1.
Circuite electrice simple de curent continuu
3.2.7.
3.3.2.
- circuite cu rezistoare/condensatoare asociate serie,
paralel şi mixt (schema electrică, relaţii de calcul
3.2.8.
3.3.6.
3.2.25.
pentru rezistenţa/ capacitatea echivalentă);
3.2.26.
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3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.25.
3.2.26.

3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.25.
3.2.26.

3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.25.
3.2.26.

3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.6.

divizoare de tensiune şi curent (schema electrică,
relaţii de calcul pentru tensiuni/ curenţi).
Procesul de măsurare şi componentele sale
¾ Componentele procesului de măsurare:
- măsurand;
- mijloace de măsurare;
- metode de măsurare.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.6.

¾ Erori de măsurare:
- tipuri de erori;
- cauzele apariţiei erorilor de măsurare;
- relaţii matematice de determinare.
Aparate analogice şi digitale pentru măsurarea
mărimilor electrice (ampermetre, voltmetre,
ohmmetre/megohmmetre, wattmetre, multimetre):
- elementele panoului frontal al aparatelor;
- marcarea aparatelor de măsurat analogice;
- domenii de măsurare ale aparatelor;
- constanta aparatelor analogice.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.6.

Soft-uri educaţionale pentru studiul aparatelor analogice
şi digitale de măsură
Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.c.
(scheme de montaj, reglaje pregătitoare ale aparatelor,
citirea indicaţiilor, prelucrare şi interpretare rezultate):
¾ Măsurarea intensităţii curentului electric continuu cu
ampermetrul şi multimetrul
¾ Măsurarea tensiunii electrice în c.c. cu voltmetrul şi
multimetrul
¾ Măsurarea rezistenţei electrice cu montajul voltampermetric, cu ohmmetrul/ multimetrul şi cu
puntea Wheatstone
¾ Măsurarea puterii electrice în c.c. cu montajul voltampermetric şi cu wattmetrul
Norme SSM şi PSI specifice măsurării mărimilor
electrice
Soft-uri educaționale pentru simularea măsurării
mărimilor electrice în circuitele de c.c.
Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor
analogice în circuitele de c.c. (scheme de montaj, relaţii
matematice):
- extinderea domeniului de măsurare la ampermetre
cu ajutorul şuntului;
- extinderea domeniului de măsurare la voltmetre cu
ajutorul rezistenţei adiţionale.

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
¾ Aparate de măsurat analogice şi digitale: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, punţi
Wheatstone, wattmetre, multimetre
¾ Şunt, rezistenţă adiţională
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¾ Surse de c.c., rezistoare, bobine, condensatoare, conductoare de legătură
¾ Soft educațional
¾ Echipament individual de securitatea muncii

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Măsurări electrice în curent continuu” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Măsurări electrice în curent continuu” are o structură elastică, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor
precizate în unităţile de rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării/ competenţelor de specialitate.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, cd/ dvd – uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
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-

jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Ca metodă didactică interactivă utilizată în activitățile de învățare se exemplifică cu metoda
"Turul galeriei".
Turul galeriei este o metodă ce poate fi utilizată în recapitularea cât și în consolidarea
cunoştinţelor. Utilizarea metodei are în vedere:
Problema
- Cum se pot utiliza la maximum spațiile de expunere din sala de curs/laborator și cum se pot
obține materiale care merită expuse?
Provocarea:
- Organizarea spațiilor de expunere în sala de curs care să susțină procesul de învățare al
tuturor elevilor și să le răsplătească succesele.
Ce se poate face?
- Crearea unor afișe care să fie reprezentative pentru diferite teme din curriculum
- Expunerea lucrările elevilor care sunt reprezentative
- Schimbarea frecventă a lucrărilor expuse
Turul galeriei presupune parcurgerea unor anumiţi paşi:
1. brainstorming individual;
2. interviu de grup;
3. producerea planşelor,
4. susţinerea produselor de către un raportor;
5. afişarea produselor;
6. efectuarea turului galeriei;
7. dezbaterea

-

-

Pentru a realiza galeria și apoi turul acesteia se procedează astfel:
se grupează elevii în 3-5 grupe, numerotate corespunzător;
fiecare grup primește o fișa de lucru care conține tema de rezolvat și o foaie A2/A3 pe care
vor rezolva sarcinile de lucru;
elevii sunt lăsați să lucreze 20-35 de min., reamintindu-le să scrie numărul grupului şi să
semneze;
un secretar, ales de elevii grupei, notează rezultatele brainstormingului pe o coală de hârtie
(de preferat cât mai mare), folosind markere de diferite culori;
şeful/raportorul grupei susţine produsul realizat în faţa celorlalte grupe;
posterele/afișele sunt apoi expuse în diferite locuri din clasă, accesibile elevilor şi la anumite
distanţe, în ordinea crescătoare a numărului grupei, realizând o galerie;
după expunerea produselor obţinute, fiecare grup examinează cu atenţie produsele celorlalte
grupe. La început, grupul 1 va fi în faţa afișului grupei cu numărul 2, grupa 2 în faţa afișului
grupei cu numărul 3, ș.a.m.d.;
grupele se rotesc de la un produs la altul, se discută şi, eventual, se notează comentariile,
neclarităţile, întrebările care vor fi adresate celorlalte grupe.

După turul galeriei, fiecare grup răspunde la întrebările celorlalţi şi clarifică unele aspecte
solicitate de colegi, apoi îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte. În acest
mod, prin feed-back-ul oferit de colegi, are loc învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe, se
valorizează produsul activităţii în grup şi se descoperă soluţii alternative la aceeaşi problemă sau la
acelaşi tip de sarcină.
Exemple de teme care pot fi realizate utilizând "Turul galeriei":
Domeniul de pregătire profesională: Electric
23

611

-

mărimi electrice din circuitele de c.c.;
măsurarea rezistenței electrice;
măsurarea puterii electrice;

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi
demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor ş
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în
standardul de pregătire profesională al calificării i atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
- fişe de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- portofoliul;
- referatul ştiinţific;
- proiectul;
- activităţi practice;
- teste docimologice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Se propune următorul test de evaluare ce vizează verificarea nivelului de însuşire a
următoarelor rezultate ale învăţării:
R.Î. 3.1.6. Aparate analogice şi digitale pentru măsurarea mărimilor electrice (simboluri folosite
pentru marcarea aparatelor analogice, domenii de măsurare, constanta aparatelor
analogice, panoul frontal al aparatelor, soft educaţional)
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R.Î. 3.2.12. Decodificarea simbolurilor folosite pentru marcarea aparatelor analogice de măsurat
R.Î. 3.2.13. Selectarea aparatelor de măsurat, în funcție de mărimea electrică de măsurat şi domeniul
de variaţie al acesteia
R.Î. 3.2.14. Determinarea constantei aparatelor analogice
R.Î. 3.2.15. Identificarea elementelor panoului frontal al aparatelor analogice/ digitale
R.Î. 3.2.25. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de
muncă
R.Î. 3.2.26. Comunicarea rezultatelor activităţilor desfăşurate
R.Î. 3.3.6. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

TEST DE EVALUARE



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I
30 puncte
I.1. Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare
răspunsului corect:
10p
1. Aparatul ce poate fi utilizat pentru măsurarea unui curent de 0.18 A dintr-un circuit
alimentat de la o sursă de tensiune continuă este:
a) un ampermetru de c.c. cu domeniul de măsurare 0.1 A;
b) un voltmetru de c.c. cu domeniul de măsurare 0.2 kV;
c) un ampermetru de c.a. cu domeniul de măsurare 0.5 A;
d) un ampermetru de c.c. cu domeniul de măsurare 0.2 A.
2. Simbolul de marcare al aparatelor magnetoelectrice este:
b)

a)

c)

d)

I.2. În coloana A sunt enumerate aparate electrice de măsurat, iar în coloana B, mărimi electrice.
Scrieți pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera
corespunzătoare din coloana B.
20p
A. Aparate electrice de măsurat
1.
2.
3.
4.

ampermetru
voltmetru
ohmmetru
wattmetru

a.
b.
c.
d.
e.

B. Mărimi electrice
tensiunea electrica
energia electrică
rezistenţa electrică
intensitatea curentului electric
puterea electrică

SUBIECTUL II
40 puncte
În figura 1 este prezentat cadranul unui aparat analogic, iar în figura 2 panoul frontal al unui
multimetru digital.
a) precizați semnificația simbolurilor de pe cadranul aparatului analogic din fig.1;
20p
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b) identificaţi elementele numerotate cu cifrele 1-2-3-5-6-7 de pe
panoul frontal al multimetrului digital din fig.2;
12p
c) precizaţi pe ce domenii trebuie poziţionat comutatorul de
funcţii-4 din fig.2, dacă se doreşte măsurarea unor rezistenţe
cu valori de ordinul sutelor de kiloohmi.
8p

Fig. 1

SUBIECTUL III
Pentru un wattmetru se dau următoarele date:
1) UN1= 150 V, IN1= 5A şi N1= 150 diviziuni;
2) UN2= 300 V, IN2= 2,5A şi N2= 75 diviziuni.
Calculaţi constanta wattmetrului, în ambele situaţii.

Fig. 2

20 puncte

OBS. Testul de evaluare cuprinde punctaje alocate fiecărui subiect. Rămâne la latitudinea
profesorului modul în care realizează baremul detaliat.
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1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. Standarde de pregătire profesională pentru calificările de nivel 3, domeniul de pregătire
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3. Isac E., Măsurări electrice şi electronice, Manual pentru clasele a X-a, a XI-a, a XII-a,
Editura Didactică și Pedagogică, 1999, Bucureşti
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională CHIMIE
INDUSTRIALĂ:
1. Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie
2. Operator industria chimică anorganică
3. Operator industria chimică organică
4. Operator industria de medicamente și produse cosmetice
5. Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor
6. Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Pregătirea materiilor prime şi a
materialelor auxiliare din industria chimică
URÎ 2. Exploatarea utilajelor mecanice și
hidrodinamice din industria chimică

Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
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Denumire modul
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: CHIMIE INDUSTRIALĂ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Materii prime şi materiale din industria chimică
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

136
34
-

Modul II. Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică
Total ore/ an :
170
din care:
Laborator tehnologic
34
Instruire practică
34
Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/
instituția publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de
învățământ sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului
profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: MATERII PRIME ŞI MATERIALE DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
x

Notă introductivă

Modulul „Materii prime şi materiale din industria chimică”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Chimie
industrială, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a
IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 136 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Materii prime şi materiale din industria chimică” este centrat pe rezultate ale învăţării
şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una
din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Chimie industrială sau în continuarea pregătirii într-o calificare
de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. PREGĂTIREA
MATERIILOR PRIME ŞI A
MATERIALELOR AUXILIARE
DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.2.2.
1.3.2.
1.2.3.
1.3.3.
1.2.4.
1.2.16.
1.1.2.
1.2.5.
1.3.1.
1.1.3.
1.2.6.
1.3.2.
1.2.7.
1.3.3.
1.2.16.

Conţinuturile învăţării

Proces tehnologic, materii prime, materiale, produs finit;
flux tehnologic şi schemă tehnologică; simboluri
convenţionale ale utilajelor din industria chimică.


Materii prime şi materiale pentru industria chimică
9 Materii prime naturale anorganice: minereuri, apă,
aer
9 Materii prime naturale organice: lemn, cărbune,
ţiţei, gaze naturale
9 Materiale auxiliare: apă, abur



Criterii de clasificare a materiilor prime în funcţie de
9 origine;
9 stare de agregare;
9 compoziţie.



Proprietăţi ale materiilor prime :
9 minereuri: compoziţie, conţinut în substanţe utile
9 apa : gust, miros, temperatură, culoare, pH,
cantitate de suspensii
9 aer: compoziţia aerului
9 lemn: compoziţie, umiditate, densitate
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1.1.4.

1.2.8.
1.2.9
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.








9 cărbune: compoziţie, umiditate, conţinut de
cenuşă, puterea calorifică
9 ţiţei: aspect, culoare, densitate, vâscozitate
9 gaze naturale: compoziţie
Procedee de prelucrare a minereurilor: concentrarea
prin flotaţie
Procedee de tratare a apei: purificarea apei
(sedimentare, decantare, limpezire cu coagulanţi,
filtrare); dedurizarea apei, demineralizarea apei
Procedee de prelucrare a lemnului: distilarea uscată
Procedee de prelucrare a cărbunilor: cocsificarea
Procedee de prelucrare a ţiţeiului: distilare
atmosferică şi distilare în vid (principiul proceselor,
scheme bloc, produse obţinute)
Utilizările materiilor prime :
9 minereuri (calcar, pirită, bauxită, sare gemă),
metale, compuşi anorganici
9 apa: mediu de reacţie, reactant, solvent, agent
termic, alimentaţie, irigaţii
9 aer: materie primă pentru oxigen, azot, agent de
transport
9 lemn: combustibil, fabricarea celulozei
9 cărbuni: combustibil, cocs
9 ţiţei: carburanţi, lubrifianţi
9 gaze naturale: gaz de sinteză, combustibil
Metode de analiză a materiilor prime din industria
chimică.
Instrumente şi aparatură de laborator.
Prelevarea probelor (gazoase, lichide, solide).
Pregătirea probelor de materii prime pentru
determinări fizice. Mărunţire, încălzire şi răcire,
dizolvare, precipitare, decantare, filtrare, evaporare
(definirea operaţiei, ustensile, mod de lucru, factori
care influenţează operaţia).
Determinarea unor proprietăţi ale materiilor prime din
industria chimică:
9 apa : gust, miros, temperatură, culoare, pH,
cantitate de suspensii
9 lemn : umiditate, densitate
9 cărbune : umiditate, conţinut de cenuşă
9 ţiţei : aspect, densitate, vâscozitate

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- manuale şcolare
- softuri educaţionale (programe de simulare a funcţionării utilajelor)
- echipament individual de protecţie, echipament de lucru
- aparatură de laborator tehnologic: balanţe, cilindri gradaţi, densimetre, vâscozimetre,
manometre, termometre, debitmetre)
- laborator tehnologic dotat cu utilaje funcţionale specifice industriei chimice
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- utilaje/ instalaţii de laborator necesare pentru efectuarea operaţiilor de exploatare
specifice utilajelor tip
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Materii prime şi materiale din industria chimică” trebuie să fie
abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al
elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime şi materiale din industria chimică” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
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x
x
x
x

Simulări
Elaborarea de proiecte
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
Activităţi de lucru în grup/ în echipă

Spre exemplificare se propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de predare – învăţare
“Metoda cubului” pentru activitatea de învăţare care vizează următoarele rezultate ale învăţării:
1.1.2. Materii prime naturale anorganice şi procedee de prelucrare şi tratare a acestora
1.1.3. Materii prime naturale organice şi procedee de prelucrare şi tratare a acestora
1.2.5. Clasificarea materiilor prime naturale anorganice şi organice din industria chimică
1.2.6. Descrierea unor procese tehnologice de prelucrare a materiilor prime naturale anorganice şi
organice din industria chimică
1.2.7. Prezentarea importanţei produselor rezultate prin prelucrarea materiilor prime din industria
chimică
1.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de
muncă
Timp de lucru 50 minute

Tipul activităţii: Pentru realizarea acestei activităţi veţi folosi „metoda cubului”.
Imaginile de mai jos reprezintă şase materii prime naturale folosite în industria chimică:

1

2

4
5
Sarcinile de lucru pentru această activitate sunt următoarele:
1. recunoaşterea şi denumirea materiei prime
2. compoziţia chimică (din ce este formată) a materiei prime
3. caracterizarea materiei prime (stare de agregare, origine)
4. procesul de prelucrare sau tratare al materiei prime
5. produse rezultate prin prelucrare
6. precizarea utilizărilor materiilor prime
Pentru realizarea acestei activităţi veţi folosi „metoda cubului”.
Etapele metodei sunt următoarele:
¾ Se formează grupe de câte 5 elevi
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¾ Se repartizează câte o materie primă, prin
1
tragere la sorţi după numărul imaginii,
materie
fiecărei grupe
primă
¾ Se alege un lider care să coordoneze
activitatea
¾ Sarcina de lucru 1 se rezolvă împreună de toţi
membrii grupului
2
¾ Fiecare membru al grupului primeşte o foaie
compoziţie
chimică
de hârtie de formă pătrată ce va constitui, în
final, o faţă a cubului
¾ Pe fiecare foaie se rezolvă câte o sarcină de
lucru din cele enumerate în enunţ (de la 2 la
5
3
4
6)
caracteproces de
produse
¾ Se împart activităţile între membrii grupului:
rizare
prelucrare
rezultate
câte o sarcină de lucru (de la 2 la 6) pentru
fiecare membru al grupului (eventual prin
tragere la sorţi), inclusiv liderului
6
¾ Pe foaia de hârtie primită fiecare elev rezolvă
utilizări
sarcina de lucru ce ia revenit
¾ Liderul coordonează şi verifică desfăşurarea
acţiunii
¾ După rezolvarea sarcinilor se construieşte
cubul
¾ Cubul desfăşurat arată ca cel din desen, pe fiecare faţă se rezolvă câte o sarcină
¾ Fiecare grupă realizează un cub, pentru fiecare materie primă va rezulta un cub
¾ Lucrarea în forma finală va fi afişată pe tablă (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de
hârtie mare sub formă de cub desfăşurat).

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
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x
x
x
x
x

Referatul ştiinţific
Proiectul
Activităţi practice
Teste docimologice
Lucrări de laborator/practice

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu de activitate de evaluare:
FIŞĂ DE EVALUARE

ACTIVITATEA : Clasificarea materiilor prime folosite în industria chimică
Obiectivul activităţii: Activitatea vă învăţă să recunoaşteţi şi să clasificaţi materiile prime
folosite în industria chimică
Numele elevului:
Data:
Timp de lucru: 30 minute
Lista de mai jos cuprinde materii prime şi materiale pentru industria chimică:
x cărbuni, alcooli, aer, celuloză, ţiţei, minereuri, grăsimi animale, gaze naturale,
hidrocarburi aromatice, apă, grăsimi vegetale (uleiuri), monomeri, acizi graşi, lemn.
Sarcini de lucru:
1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 3), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
2. Materia primă:
a. se regăseşte în produsul finit în forma ei iniţială
b. nu se regăseşte în produsul final
c. se regăseşte în produsul final, dar nu în forma ei iniţială
d. nu are nici o legătură cu produsul finit
2. La alegerea unui proces de fabricaţie contează:
a. principalii furnizori de energie
b. calitatea materiei prime, accesibilitatea şi costul ei
c. fluxul tehnologic
d. calitatea produsului intermadiar şi starea lui de agregare
3. Dintr-o singură materie primă se pot fabrica:
a. doar două produse
b. numai unicate
c. mai multe materii auxiliare
d. mai multe produse
(15 puncte)
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1. Din lista de materii prime enumerate mai sus, selectaţi pe cele care pot fi şi materii auxiliare.

(15 puncte)
2. Clasificaţi materiile prime din listă după origine: minerală, vegetală, animală, completând
imaginea:

MINERALĂ
VEGETALĂ
ANIMALĂ
(15 puncte)
3. Clasificaţi materiile prime din listă după provenienţă: naturale, sintetice (industriale

intermediare), completând imaginea:

NATURALE
SINTETICE
(15 puncte)
4. Clasificaţi materiile prime din listă după starea de agregare: gaze, lichide, solide, completând

imaginea

GAZ
LICHID
SOLID
(15 puncte)
5. Clasificaţi materiile prime din listă după compoziţia chimică: organice, anorganice, completând

imaginea

ORGANICE
ANORGANICE
(15 puncte)
Notă : se acordă 10 puncte din oficiu

Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
Nivel 3

11

625

x

Bibliografie

1. M.M. Marincescu, A. Buchman - Auxiliar curricular – Materii prime şi materiale pentru
industria chimică; MECT - Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03, noiembrie
2008;
2. M. Istrate – Auxiliar curricular – Materii prime naturale organice în industria chimică;
MEC - Programul PHARE TVET RO 2002/1000-586.01.02.01.01, 2005;
3. O.Cosma, L. Bertelan, C. Pătrulescu, R. Lixandru, C. Neacşu, A. Rus, M. Petcu, G. Popescu, M.
Stănilă, D. Stănescu, L. Manole, M. Vintilă, Manual de pregătire teoretică de bază – Chimie
Industrială, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000;
4. C. Neacşu, L. Dobre, M Miriţescu, R. Dragomir, M. Petrăreanu, L. Manole, G. Spătărelu,
Pregătire de bază în Chimie industrială - Manual de instruire practică, Ed. Oscar Print,
Bucureşti, 2000;
5. M. Teodorescu, Tehnologia fabricării şi prelucrării produselor chimice, Manual pentru
clasele a IX-a şi a X-a, licee cu profil de chimie industrială, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1995.
6. A. Dulca, A. Vidraşcu, Tehnologie chimică, manual pentru clasa a X-a, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1990.
7. I. Niculescu, A. Dulcă, T. Rodeanu, A. Vidraşcu, Tehnologia fabricării şi prelucrării
produselor chimice, manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1990.
8. L. Vlădescu, M. Teodorescu, Chimie analitică şi analize tehnice, manual pentru clasa a XI-a,
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.
9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83
10. http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
11. http://www.wikipedia.org/
12. www.tvet.ro

Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
Nivel 3

12

626

MODUL II: UTILAJE ȘI OPERAȚII MECANICE ȘI HIDRODINAMICE DIN
INDUSTRIA CHIMICĂ
x Notă introductivă
Modulul „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică”, componentă a
ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire
profesională Chimie industrială, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – laborator tehnologic

34 ore/an - instruire practică
Modulul „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică” este centrat pe
rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe
piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale
de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională Chimie industrială sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. EXPLOATAREA
UTILAJELOR MECANICE ŞI
HIDRODINAMICE DIN
INDUSTRIA CHIMICĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.2.2.
2.3.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.17.
2.2.18.

Conţinuturile învăţării

x

x

Mărimi fizice şi unităţi de măsură
- Mărimi fundamentale
- Mărimi derivate
- Sisteme de unităţi de măsură
- Elemente de calcul tehnic (tabele, grafice,
diagrame, nomograme)
- Mărimi fizice specifice proceselor din industria
chimică şi uităţile de măsură corespunzătoare
acestora.
- masa
- volum
- densitate
- debit masic
- debit volumetric
- presiune
- temperatură
- vâscozitate
Instrumente de măsurare a mărimilor fizice specifice
proceselor din industria chimică
- balanţe
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- cilindri gradaţi
- densimetre
- vâscozimetre
- debitmetre
- manometre
- termometre
Operaţii unitare
- Definiţie
- Clasificare
- Bilanţ de materiale

2.1.2.

2.2.8.
2.2.9.
2.2.16.
2.2.17.

2.3.1.
2.3.2.

x

2.1.3.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.17.
2.2.18.

2.3.1.
2.3.2.

x Utilaje şi operaţii mecanice
- Mărunţirea
¾ definiţie,
¾ gradul de mărunţire,
¾ utilaje: concasorul cu cilindri, moara cu bile
¾ principiul de funcţionare al utilajului
- Clasarea
¾ definiţie,
¾ utilaje: site, ciur rotativ, separator pneumatic
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Transportul solidelor
¾ utilaje: transportor cu bandă, transportor elicoidal,
elevator
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Depozitarea solidelor
¾ utilaje: siloz, buncăr
- Dozarea solidelor
¾ utilaj: dozator celular
¾ principiul de funcţionare al utilajului
- Exploatarea şi întreţinerea utilajelor specifice operaţiilor
mecanice
¾ pornirea utilajelor
¾ supravegherea funcţionării utilajelor
¾ oprirea utilajelor
¾ întreţinerea utilajelor
¾ incidente funcţionale ce pot apărea în exploatarea
utilajelor
- Norme de securitate şi sănătate în muncă la exploatarea
utilajelor specifice operaţiilor mecanice.

2.1.4.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.

2.3.1.
2.3.2.

x
-

-

-

Utilaje şi operaţii hidrodinamice
Transportul lichidelor
¾ utilaje: pompa cu piston cu simplu efect, pompa
centrifugă monoetajată, pompa rotativă cu roți
dințate
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
Transportul şi comprimarea gazelor:
¾ compresor centrifugal,
¾ principiul de funcţionare al utilajului
Amestecarea materialelor
¾ utilaje: agitatoare mecanice-cu braţe, tip ancoră,
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tip elice
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Separarea amestecurilor eterogene gaz-solid
¾ utilaje: ciclon, filtru cu saci
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Separarea amestecurilor eterogene lichid-solid
¾ sedimentare, decantare, centrifugare, filtare
¾ utilaje: decantorul conic continuu, filtru presă,
centrifugă decantoare; bilanţ de materiale
¾ principiul de funcţionare al utilajelor
- Exploatarea şi întreţinerea utilajelor specifice operaţiilor
hidrodinamice
- pornirea utilajelor
- supravegherea funcţionării utilajelor
- oprirea utilajelor
- întreţinerea utilajelor
- incidente funcţionale ce pot apărea în exploatarea
utilajelor
-Norme de securitate şi sănătate în muncă la
exploatarea utilajelor specifice operaţiilor hidrodinamice.
x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- manuale şcolare
- softuri educaţionale specifice domeniului chimie industrială (programe de simulare a
funcţionării utilajelor)
- echipament individual de protecţie, echipament de lucru
- aparatură de laborator tehnologic: balanţe, cilindri gradaţi, densimetre, vâscozimetre,
manometre, termometre, debitmetre)
- laborator tehnologic dotat cu utilaje funcţionale specifice industriei chimice
- utilaje/ instalaţii de laborator necesare pentru efectuarea operaţiilor de exploatare specifice
utilajelor tip

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică”
trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de
pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică” are o structură
flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate,
ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
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Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Exemplu de activitate de învăţare care vizează rezultatele învăţării :
2.1.4.Utilaje şi operaţii hidrodinamice
2.2.9.Citirea unei scheme de funcţionare a utilajelor specifice industriei chimice
2.2.10.Identificarea utilajelor tip şi a părţilor lor componente specifice operațiilor mecanice și
hidrodinamice din industria chimică
2.2.11.Prezentarea principiului de funcţionare a utilajelor mecanice și hidrodinamice din industria
chimică
2.2.12.Utilizarea documentaţiei tehnice (în limba română şi în limbi străine) în vederea identificării
unui utilaj şi a precizării rolului acestuia într-o instalaţie din industria chimică
2.2.15.Identificarea incidentelor funcţionale ce pot apărea în exploatarea utilajelor mecanice și
hidrodinamice din industria chimică
2.2.17.Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate
2.2.18.Comunicarea / Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
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2.3.1.Colaborarea, la locul de muncă, cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor,
respectând normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia
mediului specifice locului de muncă
ACTIVITATEA : Întocmire FIŞĂ TEHNOLOGICĂ
Obiectivul activităţii: Activitatea vă dă posibilitatea să adunaţi informaţii despre pompele
utilizate la transportul lichidelor, să le selectaţi, să le ordonaţi şi să le organizaţi şi să aflaţi alte
aspecte despre acestea.
Nume elev:
Data:
Timp de lucru: 6 ore
Lucraţi individual!
Sarcinile de lucru pentru această activitate sunt următoarele:
1. Completaţi fişa tehnologică de mai jos
2. Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră atât cu cele ale colegilor care au realizat aceeaşi
fişă tehnologică ca şi voi, cât şi cu cele observate în instalaţiile tehnologice
3. Faceţi corecturile (pe fişele voastre) cu altă culoare pentru a vedea mai bine unde aţi greşit
x Identificaţi traseele fluidelor din cadrul instalaţiei în care vă desfăşuraţi instruirea practică.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________
x Identificaţi culoarea pentru fiecare conductă funcţie de fluidul vehiculat. Completaţi tabelul
de mai jos:
Traseul /
Fluid
Temperatura
Culoarea
conducta
transportat
fluidului
conductei

Observaţii ale profesorului/ coordonatorului de practică/ tutorelui de practică_________________
_______________________________________________________________________________

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
c. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
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d.

Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu de activitate de evaluare:
ACTIVITATEA : FIŞĂ DE LUCRU
Obiectivul activităţii: Evaluarea fişei de lucru are ca obiectiv evaluarea rezultatelor învăţării
enumerate la activitatea de învăţare prezentată mai sus
Numele elevului:
Data:
Timp de lucru: 60 minute
Lucraţi în echipă !
Sarcina de lucru : Completaţi tabelul de mai jos cu defecţiunile apărute în timpul funcţionării
pompelor centrifuge şi remedierea lor, conform exemplului dat.
Notă: Dacă întâmpinaţi greutăţi în realizarea sarcinii de lucru, întrebaţi profesorul/ coordonatorul
de practică/ tutorele de practică sau documentaţi-vă (caietul de practică, cartea utilajului,
regulamente).
Defecţiune
Pompa nu
pompează.

Cauza probabila
Pompa nu este amorsată.

Conducta de aspiraţie sau filtrul
este înfundată.
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Rotorul este înfundat.
Înălţimea de aspiraţie prea
mare.

Debitul sau
presiunea sunt prea
mici.

eliminaţi înfundarea.
Curăţaţi filtrul
Curăţaţi rotorul.
Controlaţi cu
vacuumetru.
Reduceţi pierderile
de sarcina pe
conducta de aspiraţie

Sens de rotaţie greşit.
Intrarea aerul în conducta de
aspiraţie sau pe la etanşare.
Rotor parţial înfundat.
Inelele labirint rotor și carcasa
uzate.
Înălţimea neta de aspiraţie
insuficientă

Pompa începe să
pompeze iar apoi
încetează.
Lagărele sunt
fierbinţi.
Vibraţii exagerate.

Rotor deteriorat sau spart.
Amorsare imperfectă.
Pungi de aer sau vapori în
conducta de aspiraţie.
Umplere insuficientă a
instalaţiei de ungere sau răcire
insuficientă a uleiului.
Alinierea imperfecta a
arborilor.
Înfundare parţială a rotorului.
Rotor spart sau deformat,
arbore deformat.
Fundaţie insuficient de rigidă.
Rulmenţi uzaţi.
Conductele de aspiraţie și
refulare nu sunt bine ancorate
sau rezemate.

Pierderi excesive
la etanşare

Pompa este zgomotoasă fiind
afectată de pungi de aer sau
vapori.
Presetupa insuficient strânsă.
Componente ale etanşării
mecanice defecte.
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Motorul se supra
încălzeşte

Supraîncălzirea etanşării
mecanice.
Înălţimea de pompare mai mica
decât cea precizată respectiv
debit prea mare.
Motorul stabilit pentru
vâscozitate sau greutate
specifică mai mici decât cele
ale mediului pompat.

Etanşarea moale prea strânsă.
Observaţii ale profesorului/ coordonatorului de practică/ tutorelui de practică_________________
_______________________________________________________________________________

x Bibliografie
1. Mihailescu Ana
Francisca
2. Floarea Octavian şi
Jinescu Valeriu

3. Bratu E. A.
4. Brenner C., Dan A.I.,
Bumbu S.
5. Bertalan L.,
Neacşu C., Manole L.,
Cosma O., Patrulescu C.,
Rus A., Lixandru R.
6. Miriţescu M.,
Neacşu C., Manole L,.
Petrăreanu M.,
Spătărelu G.
7. Bertalan Luminița
Florica

Exploatarea şi întreţinerea
utilajelor şi instalaţiilor
din industria chimică şi de rafinării
Exploatarea şi întretţnerea
utilajelor şi
instalaţiilor din industria chimică şi
de rafinării
Operatii unitare în ingineria
chimică, vol I şi II
Instruire practică în laboratorul
tehnologic şi instalaţii pilot
Pregătire de bază în chimie
industrială – manual de teorie

Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti,1977

Pregătire de bază în chimie
industrială – manual de practică

Editura Oscar Print, Bucureşti
2000

Auxiliar curricular – Utilaje pentru
transportul fluidelor

Program Phare TVET RO
2006/018-147.04.01.02.01.03.01

Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1980.

Editura Tehnică, Bucureşti, 1984
Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1983
Editura Oscar Print, Bucureşti
2000

București, 2009
8. Buhman, A.,
Marincescu M.

Auxiliar curricular - Operații
mecanice și hidrodinamice

9. Bertalan L., F.,
Manole L., A.

Auxiliar curricular - Operații de
transfer de masă

10. Paleu Mariana

Auxiliar curricular – Utilaje de
transfer de masă

11. Mițaru Mariana

Auxiliar curricular – Operații de
transfer termic

Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială
Nivel 3

Programul PHARE TVET RO
2003/005-551.05.01-02
București, 2006
Proiectul Phare TVET RO
2005/017-553.04.01.02.04.01.03
București, 2008
Programul PHARE TVET RO
2002/1000-586.01.02.01.01
București, 2005
Programul PHARE TVET RO
2002/1000-586.01.02.01.01
București, 2005

20

634

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 6 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru
clasa a IX - a

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

Domeniul de pregătire profesională: MATERIALE DE CONSTRUCŢII

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Profil: Tehnic
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GRUPUL DE LUCRU:

CISMAŞ SILVIA MANUELA

Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic nr. 2 Sighişoara

TĂNASE CONSTANŢA

Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic “Teodor Diamant”
Boldeşti-Scăeni
Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”
Constanţa

VRANĂ MIRCEA

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
PAULA POSEA - expert calificări şi curriculum

Profil: Tehnic
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională MATERIALE DE
CONSTRUCŢII:
1.
2.
3.
4.

Operator în industria ceramicii brute
Operator ceramică fină
Operator lianți și prefabricate
Sticlar

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente calificărilor sus
menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 4
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 1 Materii prime și materiale
URÎ 2 Pregătirea amestecurilor de materii
prime

Profil: Tehnic
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Denumire modul
MODUL I Materii prime și materiale
MODUL II Pregătirea amestecurilor de
materii prime
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Materii prime şi materiale
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul II. Pregătirea amestecurilor de materii prime
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34
204
68

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/ instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

Profil: Tehnic
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MODUL I. MATERII PRIME ȘI MATERIALE
x

Notă introductivă

Modulul „Materii prime şi materiale” este o componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Materiale de construcţii și face parte din
cultura de specialitate și pregătire practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul „Materii prime şi materiale” are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de
învăţământ, din care:
 34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Materii prime şi materiale” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPPurile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională
Materiale de construcții sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Rezultate ale învăţării/ competenţe (codificate conform SPP)
URÎ 1. MATERII PRIME ŞI
MATERIALE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.3.2.
1.1.2.
1.2.2.
1.3.3.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.1.3.
1.2.6.
1.3.4.
1.2.7.

1.1.4.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.

Conţinuturile învăţării

Materii prime
a. Rolul materiilor prime în procesul tehnologic
b. Caracteristici de bază ale materiilor prime şi a
materialelor necesare obţinerii materialelor de
construcţii
Prelevarea probelor de materii prime în vederea efectuării
analizelor
a. Procedura de prelevare a probelor
b. Dispozitive de prelevare a probelor
Analize specifice materiilor prime și amestecurilor de
materii prime
a. Analize specifice materiilor prime:
~ densitatea
~ umiditatea
~ analiza granulometrică
~ timpul de priză
~ plasticitatea
b. Efectuarea analizelor specifice materiilor prime
~ Aparatura utilizată la efectuarea analizelor
~ Procedura de lucru la efectuarea analizelor
c. Calculul şi interpretarea rezultatelor analizelor efectuate
d. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
analizelor specifice materiilor prime şi amestecurilor de
materii prime

Profil: Tehnic
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x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor
învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Mostre de materii prime/ amestecuri de materii prime (mase ceramice)
- Ustensile specifice laboratorului de analize tehnice
- Aparatura de laborator: cilindri gradaţi, balanţă, etuvă, exsicator, set de site, picnometru, aparat Vicat,
aparat pentru determinarea fluidităţii (Lehman) ), Gallenkamp, cronometru, cupa Ford
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Materii prime şi materiale” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care
lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a
cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime şi materiale” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau
de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin
care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, inclusiv adaptarea la
elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor,
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin
recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de documentare,
modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
Profil: Tehnic
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Investigaţia ştiinţifică
Învăţarea prin descoperire
Activităţi practice
Studii de caz
Jocuri de rol
Simulări
Elaborarea de proiecte
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
Activităţi de lucru în grup/ în echipă

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda ciorchinelui.
Ciorchinele este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei. Poate fi folosită
cu succes atât la începutul unei lecţii pentru reactualizarea cunoştinţelor predate anterior, cât şi în cazul
lecţiilor de sinteză, de recapitulare, de sistematizare a cunoştinţelor.
Ciorchinele este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe evidenţiind modul de a
înţelege o anumită temă, un anumit conţinut.
Ciorchinele reprezintă o tehnică eficientă de predare şi învăţare care încurajează elevii să gândească liber
şi deschis.
Metoda ciorchinelui funcţionează după următoarele etape:
1. Se scrie un cuvânt/ temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei, a unei pagini de caiet sau a
unei hârtiei de flipchart.
2. Elevii vor fi solicitaţi să-şi noteze toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele pe care le au în minte în
legătură cu tema respectivă, în jurul cuvântului din centru, trasând linii între acestea şi cuvântul
iniţial. În timp ce le vin în minte idei noi şi le notează prin cuvintele respective, elevii vor trasa/
desena linii între toate ideile care par a fi conectate.
3. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp acordată.
Există câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea tehnicii ciorchinelui:
x Scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema/ problema pusă în discuţie.
x Nu judecaţi / evaluaţi ideile produse, ci doar notaţiile.
x Nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte sau până nu expiră timpul alocat;
dacă ideile refuză să vină insistaţi şi zăboviţi asupra temei până ce vor apărea unele idei.
x Lăsaţi să apară cât mai multe şi mai variate conexiuni între idei; nu limitaţi nici numărul ideilor,
nici fluxul legăturilor dintre acestea.
Această tehnică este foarte flexibilă şi poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate de grup. Atunci
când se aplică individual, tema discutată trebuie să fie familiară elevilor care nu mai pot culege informaţii
de la colegi. În acest caz, utilizarea acestei tehnici poate reprezenta o pauză în brainstormig-ul de grup,
dând posibilitatea elevilor să gândească în mod independent. Când este folosită în grup, elevii pot afla
ideile altora şi cunoştinţele se îmbogăţesc. Se poate folosi tehnica în faza de fixare- consolidare a
cunoştinţelor sub denumirea de „ciorchine revizuit”, elevii fiind dirijaţi, cu ajutorul unor întrebări, în
gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii. Astfel se fixează şi se structurează mai bine ideile,
facilitându-se reţinerea şi înţelegerea lor. Adesea poate rezulta un „ciorchine cu mai mulţi sateliţi”.
Folosirea aceste metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual cât şi în echipă, să
beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare. Stimulează
participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi deschis.
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Exemplu: Se propune metoda ciorchinelul pentru introducerea în tema „Caracteristicile de bază ale
materiilor prime utilizate în industria ceramicii”, ca mijloc de a stimula gândirea înainte de a
studia mai temeinic acest subiect. Se scrie subiectul „generator de idei” şi anume „Materii
prime utilizate în industria ceramicii”. Elevii îşi exprimă ideile care le vin în minte în legătură
cu subiectul respectiv.

„Ciorchinele” va fi completat de profesor, care va preciza alte informaţii privind tema anunţată.
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Evaluarea trebuie să se realizeze conform planificării, evitându-se aglomerarea mai multor
evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care
informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Recomandăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
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x Proiectul
x Fişe de observare şi evaluare a activității elevului la laboratorul tehnologic
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Materii prime
x Rolul materiilor
prime în procesul
tehnologic
x Caracteristici de
bază ale materiilor
prime şi a
materialelor
necesare obţinerii
materialelor de
construcţii

Abilităţi

x Idenficarea materiilor prime şi
precizarea rolului lor în
procesul tehnologic
x Identificarea materiilor prime şi
a materialelor pe baza
caracteristicilor
x Utilizarea vocabularului de
specialitate în mod corect
x Utilizarea materialelor de
specialitate de actualitate
publicate în limba romană,
limba maternă sau în limbi
moderne de circulaţie
internaţională

Atitudini

x Conştientizarea asupra
necesităţii efectuării
corecte a clasificării
materiilor prime după
destinaţie şi rolul în
procesul tehnologic
x Valorificarea selectivă a
informațiilor referitoare la
caracteristicile de bază ale
materiilor prime şi a
materialelor
x Comunicarea rezultatelor
din activitatea desfăşurată

Pentru aceasta, se propune următorul model de test de evaluare:
TEST DE EVALUARE
I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 5), scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare
răspunsului corect.
(10 p)
1. Caolinurile sunt materii prime care au:
a) o culoare alb-gălbuie după ardere
b) o plasticitate foarte bună
c) o structură cristalină bine dezvoltată
d) un conţinut mare de impurităţi
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Materiale de construcţii
Nivel: 4

9

643

2. Roca sedimentară cu un conţinut ridicat de carbonat de calciu (calcit) este:
a) argila
b) boraxul
c) calcarul
d) ghipsul
3. Creta este:
a) albă, gri, gălbuie sau neagră
b) o rocă friabilă, albă, moale şi poroasă
c) un amestec intim de calcar şi argilă
d) varietatea cea mai pură a calcitului
4. Marnele sunt amestecuri de:
a) argilă şi dolomită
b) argilă şi nisip
c) calcar şi argilă
d) calcar şi magnezită
5. Varietatea pură a ghipsului se numeşte:
a) alabastru
b) albit
c) celsian
d) ortoză
II. În coloana A sunt indicate Materiile prime, iar în coloana B, Componenţii materiilor prime.
Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
(10 p)
1.
2.
3.
4.
5.

A. Materii prime
argilă
calcar
caolin
dolomită
nisip cuarţos

a.
b.
c.
d.
e.
f.

B. Componenţii materiilor prime
caolinit
carbonat de calciu
carbonat de calciu şi minerale argiloase
carbonat dublu de calciu şi magneziu
dioxid de siliciu liber
silicaţi de aluminiu hidrataţi

III. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că
enunţul este fals:
(10 p)
1. Caolinul este o materie primă de natură argiloasă care conţine ca mineral argilos caolinitul.
2. Argilele sunt roci cu structură fină, grase la pipăit.
3. Materiile prime auxiliare (adaosuri) se adaugă, în amestecul de materii prime, în cantităţi mici, cu
scopul reglării unor proprietăţi.
4. Materiile prime utilizate în industria materialelor de construcţii sunt substanţe anorganice compuse,
naturale sau sintetice.
5. Materiile prime plastice formează cu apa paste plastice, paste care se modelează uşor.
IV. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
(16 p)
1. Feldspatul este o materie primă utilizată la fabricarea produselor ceramice şi are rol de
.........(1)......... în stare crudă şi de .........(2)............ la ardere.
2. Boraxul şi ........(1)........... sunt materii prime utilizate la fabricarea sticlei cu rol de vitrifiant.
3. Carbonat de sodiu este o materie primă ........(1).......... cunoscută sub numele de .......(2).......
calcinată.
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4. Marnele sunt amestecuri intime de .........(1)........ şi .........(2)......... în proporţii variabile
5. Calcarele sunt roci sedimentare cu un conţinut ridicat de ........(1)......... şi se prezintă în natură sub
formă de calcare propriu-zise, marmură şi cretă.
V. Referitor la „Materiile prime principale utilizate la obţinerea sticlei”, rezolvaţi următoarele
cerinţe:
(14 p)
a. Clasificaţi materiile prime principale folosite la fabricarea sticlei, în funcţie de rolul lor în
procesul tehnologic
b. Indicaţi caracteristicile de bază ale nisipului şi calcarului.
VI. Realizaţi un eseu cu titlul „Materii prime principale utilizate la fabricarea produselor
ceramice“, după următoarea structură de idei:
(30 p)
a. Indicarea categoriilor de materii prime principale utilizate la fabricarea produselor ceramice
b. Precizarea rolului materiilor prime principale în compoziţia masei ceramice
c. Caracterizarea materiilor prime principale
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
Timp de lucru: 1 oră

x Bibliografie
1. Standard de pregătire profesională pentru calificarea ”Tehnician în industria sticlei şi
ceramicii”.
2. Standard de pregătire profesională pentru calificarea ”Tehnician în industria
materialelor de construcţii”.
3. Dinescu, A., Băjău, G. Tehnologia materialelor de construcţii
EDP – 1990
4. Baltă, P.
Tehnologia sticlei
Ed. Tehnică - 1974
5. Preda, M.
Ceramica şi refractare
Ed. Printech – 2001
6. ***
www.materialedeconstructii.ro
7. ***
8. ***

http://www.tvet.ro/index.php/ro/curricul
um/153.html
http://itemi.netedu.ro/
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MODUL II. PREGĂTIREA AMESTECURILOR DE MATERII PRIME
x

Notă introductivă

Modulul „Pregătirea amestecurilor de materii prime” este o componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Materiale de construcţii
și face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a,
învățământ profesional.
Modulul „Pregătirea amestecurilor de materii prime” are alocat un număr de 204 ore/an, conform
planului de învăţământ, din care:
 68 ore/an – instruire practică
Modulul „Pregătirea amestecurilor de materii prime” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile
specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Materiale de construcții sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. PREGĂTIREA
AMESTECURILOR DE
MATERII PRIME
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.3.2.

Conţinuturile învăţării

Operaţii de pregătire a materiilor prime
a. Mărunţirea materiilor prime
b. Separarea materialelor granulare
c. Omogenizarea materiilor prime
d. Transportul, depozitarea şi manipularea materiilor prime
e. Dozarea materiilor prime
Operaţii de pregătire a materiilor prime: definiţii, utilaje

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

Mărunţirea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje de mărunţire
~ colergang
~ concasor cu valţuri/fălci
~ moara cu bile
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operaţiei

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Separarea materialelor granulare
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje de separare a materialelor granulare
~ sita vibratoare
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2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.

2.3.7.
2.3.8

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8

2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.

~
~
c.
d.
e.

ciclon
ciururi
Construcţia şi funcţionarea utilajelor
Deservirea utilajelor
Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operaţiei

Omogenizarea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje de omogenizare a materiilor prime
~ malaxor biax
~ malaxor cu ax vertical,
~ delaior-agitator cu elice
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației
Transportul, depozitarea şi manipularea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje pentru transportul materiilor prime
~ benzi transportoare
~ elevator
~ rigolă pneumatică
~ pompă
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației
Dozarea materiilor prime
a. Metode şi condiţii de realizare
b. Utilaje pentru dozarea materiilor prime
~ alimentator –dozator
~ balanţe
c. Construcţia şi funcţionarea utilajelor
d. Deservirea utilajelor
e. Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației

Prepararea amestecurilor de materii prime
a. Scheme tehnologice de preparare a amestecurilor de
materii prime
b. Rolul operaţiilor tehnologice specifice preparării
amestecurilor de materii prime
c. Calculul compozitiei amestecurilor de materii prime
d. Identificarea si deservirea utilajelor pentru prepararea
amestecurilor de materii prime
~ uscător rotativ
~ amestecătorul Eirich
~ vacuum-presă
~ malaxor pentru beton celular
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~
~
~
e.

moara cu bile
delaior-agitator cu elice
sita vibratoare
Norme de sănătate şi securitate în muncă la efectuarea
operației

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor
învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- mostre de materii prime/ amestecuri de materii prime
- ustensile specifice laboratorului de analize tehnice
- utilaje, machete funcţionale, scheme tehnice: colergang, concasor cu valţuri, malaxor biax,
alimentator-dozator, balanţe automate/ semiautomate/ manuale, benzi transportoare, moara cu bile,
filtru presă, delaior-agitator cu elice, concasor cu fălci, sita vibratoare, ciclon, ciur, amestecătorul Eirich,
bazine şi silozuri, elevator, rigolă pneumatică, pompă, vacuum-presă, atomizor, uscător rotativ,
betonieră, malaxor cu ax vertical, malaxor pentru beton celular
- aparatura de laborator: cilindri gradaţi, balanţă, etuvă, exsicator, set de site, picnometru, aparat Vicat,
aparat pentru determinarea fluidităţii (Lehman)

x

Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului „Pregătirea amestecurilor de materii prime” trebuie să fie
abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se
lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. În cadrul modulului sunt alocate atât ore de pregătire teoretică,
cât și ore pentru pregătirea practică necesară formării competențelor profesionale și a unor competențe
cheie. Pregătirea practică poate fi realizată atât prin laborator tehnologic, cât și prin instruire practică în
ateliere școală sau la agentul economic.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin
care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev inclusiv adaptarea la elevii
cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi
derulate următoarele activităţi de învăţare:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor,
exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la propria
instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin
recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de documentare,
modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elaborarea de referate interdisciplinare
Activităţi de documentare
Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
Problematizarea
Demonstraţia
Investigaţia ştiinţifică
Învăţarea prin descoperire
Activităţi practice
Studii de caz
Jocuri de rol
Simulări
Elaborarea de proiecte
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
Activităţi de lucru în grup/ în echipă

Exemplu de activitate de învățare:
Metoda 6-3-5 este tot o variantă de brainstorming. Grupele sunt alcatuite din 6 membri, se enunță 3 idei,
care sunt dezvoltate de ceilalți 5 elevi. Se distribuie foi de hârtie care conțin un tabel cu 3 coloane
corespunzătoare celor 3 idei enunțate. Fiecare elev îşi va scrie ideea în coloana corespunzătoare, după
care transmite foaia colegului său din dreapta. La rândul său primește foaia colegului din partea stânga.
Astfel fiecare participant la ședința are posibilitatea prin formulările proprii să-şi aducă contribuția la
transformarea ideilor discutate. În acest fel, elevii sunt puşi în situația de a comunica, de a analiza şi de aşi dezvolta spiritul critic.
Conținuturile învățării: Mărunţirea materiilor prime
Desfășurare (Fişele de lucru):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiecare elev primește câte o foaie de hârtie, împărţită în trei coloane.
Formularea problemei şi explicarea modalităţii de lucru
Îmbinarea activităţii individuale cu cea de grup
Notarea soluțiilor
Foile circulă de la stânga spre dreapta, până ajung la autorul iniţial.
Cel care a primit foaia colegului din stânga citeşte soluţiile deja notate şi încearcă să le modifice în
sens creativ, prin formulări noi, adaptându-le, îmbunătăţindu-le şi reconstruindu-le continuu.
Analiza soluţiilor şi reţinerea celor mai bune
Centralizarea datelor obţinute
Discutarea şi aprecierea rezultate
Cadrul didactic este acela de a coordona desfășurarea discuțiilor și de a oferi informații
suplimentare, acolo unde este cazul.

Folosirea acestei metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual cât şi în echipă, să
beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare. Metoda
stimulează participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi
deschis.

Profil: Tehnic
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Formativă:
 În funcţie de specificul temei, de stilurile de învăţare ale elevilor și de modalitatea de evaluare
prin probe orale/scrise/practice instrumentele de evaluare pot fi diverse:
- Fişe de observaţie
- Referatul ştiinţific
- Fişe test
- Activităţi practice
- Fişe de autoevaluare/ interevaluare
- Lucrări de laborator
- Eseul
- Teste docimologice
 Evaluarea va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Sumativă:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care
informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Recomandăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Referatul ştiinţific
x Fişe test
x Proiectul
x Fişe de lucru
x Activităţi practice
x Fişe de documentare
x Teste docimologice
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Lucrări de laborator/ practice
x Eseul
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative

Profil: Tehnic
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În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea
atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor
învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Mărunţirea
materiilor prime
a. Metode şi condiţii
de realizare
b. Utilaje de
mărunţire
~ colergang
~ concasor cu
valţuri/fălci
~ moara cu bile
c. Construcţia şi
funcţionarea
utilajelor
d. Deservirea
utilajelor
e. Norme de
sănătate şi
securitate în
muncă la
efectuarea
operaţiei

Atitudini

Abilităţi

x Identificarea utilajelor de
pregătire a materiilor prime
x Asocierea utilajelor cu
operaţiile de pregătire a
materiilor prime
x Identificarea părţilor
componente ale utilajelor
x Explicarea modului de
funcţionare a utilajelor
x Utilizarea materialelor de
specialitate de actualitate
publicate în limba romană şi
limba maternă
x Efectuarea manevrelor de
pornire şi alimentare a utilajului
x Alimentarea utilajelor conform
reţetei de fabricaţie
x Supravegherea funcţionării
utilajului
x Efectuarea manevrelor de oprire
şi descărcare a utilajului
x Curăţarea utilajului
x Utilizarea documentației
tehnice pentru executarea
operațiilor de deservire a
utilajelor
x Respectarea procedurii de lucru
la deservirea utilajelor

x Întocmirea autonomă şi
corectă a schemei
utilajului
x Comunicarea rezultatelor
din activitatea desfăşurată
conducătorului echipei
x Efectuarea corectă a
manevrelor de deservire a
utilajelor cu aplicarea
normelor de sănătate şi
securitate în muncă
x Colaborarea cu membrii
echipei de lucru în scopul
îndeplinirii sarcinilor de
la locul de muncă
x Asumarea, în cadrul
echipei de la locul de
muncă, a responsabilităţii
pentru sarcina de lucru
primită
x Respectarea normelor de
securitate și sănătate în
muncă, protecţia mediului
şi PSI;

Pentru aceasta se propune evaluarea printr-un test și o probă practică.
Nota finală a probei de evaluare se calculează astfel:
Nf= 60% Nps +40% Npp
în care:
Nps - nota la proba scrisă
Npp -nota la proba practică
Model de test de evaluare:
Domeniul de pregătire profesională: Materiale de construcţii
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TEST DE EVALUARE
I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 5), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
(10 p)
1. Operaţia care realizează micşorarea volumului unor unităţi de material solid prin divizarea
acestora, ca efect al acţiunii forţelor mecanice, se numeşte:
a) clasarea;
b) dozarea;
c) mărunţirea;
d) transportul.
2. Mărunţirea materiilor prime în industria ceramicii brute se face în principal cu:
a) concasoare cu ciocane;
b) concasoare cu fălci;
c) concasoare cu valţuri;
d) mori cu bile.
3. La mărunţirea grosieră a materialelor dure se utilizează:
a) concasoare cu ciocane;
b) concasoare cu fălci;
c) concasoare cu valţuri;
d) concasoare giratorii.
4. Mărunţirea în morile cu bile se realizează prin efectul combinat de:
a) lovire şi frecare;
b) lovire şi strivire;
c) strivire şi frecare;
d) strivire, lovire şi frecare.
5. Materialul din care se confecţionează căptuşeala morii trebuie să fie:
a) acelaşi material cu cel al bilelor;
b) mai dur decât materialul pentru bile;
c) mai puţin dur decât materialul pentru bile;
d) un material rezistent la uzură.
II. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
(10 p)
1. Operaţia tehnologică de mărunţire prin care se obţin granule cu dimensiunea finală ...........
(1)........... este măcinarea.
2. Gradul de măruntire la concasoare cu fălci, are valorile ........ (1) ........ pentru bucăți mari și
dure de material, respectiv i=5-10 pentru bucăți de material de mărime mijlocie.
3. La concasoarele cu valţuri partea activa este alcătuită din doi ........ (1) ........, netezi sau
striați, care se rotesc în sens ........ (2) ........, comprimă bucățile de material și astfel le
mărunțesc.
4. Alimentarea cu material a concasorului cu fălci se face la partea superioară, în timp ce
evacuarea materialului concasat se face prin deschiderea dintre falca ........ (1) ........ și cea
fixă, situată în partea inferioară a mașinii.
III. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi
notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă
apreciaţi că enunţul este fals.
(10 p)
1. Folosind procedeul continuu în circuit închis, produsul măcinat rezultă cu o granulometrie
neuniformă.
2. În morile tubulare, pentru a realiza o aşezare cât mai compactă a corpurilor de măcinare, se
utilizează bile mari, bile mici şi bile mijlocii.
3. Turaţia optimă a morii cu bile depinde de diametrul tamburului morii.
4. Pereţii despărţitori sunt o parte componentă a morilor conice.
5. În industria ceramicii, măcinarea pe cale uscată este preferată, deoarece produsul obţinut are
granulometrie uniformă şi este uşor de manipulat.
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IV. În coloana A sunt indicate Treptele de mărunţire, iar în coloana B, Utilajele în care se
desfăşoară mărunţirea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră
din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
(10 p)
A
1.
2.
3.
4.
5.

- TREPTE DE MĂRUNŢIRE
Concasare
Granulare
Măcinare medie
Măcinare fină
Măcinare foarte fină

B - UTILAJE DE MĂRUNŢIRE
a. Colerganguri
b. Concasoare cu fălci
c. Granulatoare giratorii
d. Mori coloidale
e. Mori cu bile
f. Mori cu ciocane

V. În figura de mai jos este ilustrat un utilaj de mărunţire a materiilor prime. Rezolvaţi
cerinţele de mai jos:
(20 p)
a) Precizaţi denumirea utilajului ilustrat
b) Identificaţi elementele componente ale utilajului,
notate de la 1 la 6
c) Prezentaţi procedura de lucru la deservirea
utilajului ilustrat
d) Indicaţi normele de securitate și sănătate în muncă
şi protecţia mediului care trebuie respectate la
deservirea utilajului
VI. Realizaţi un eseu cu titlul „Mori cu bile“, după următoarea structură de idei:
(30 p)
a)
b)
c)
d)

Principiul de funcţionare a morii
Rolul fiecărui element constructiv al morii
Caracteristicile corpurilor de măcinare
Particularităţile morilor cu bile utilizate în industria ceramică

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.
Timp de lucru: 1 oră
Model de evaluare printr-o probă practică:
PROBA PRACTICĂ
Sarcina de lucru: Deserveşte moara cu bile dintr-o instalaţie de măcinare
Instrucţiuni de lucru
• Activitatea se desfăşoară la agentul economic.
• Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.
• Pentru rezolvarea corectă a sarcinii de lucru se acordă 90 puncte. Se acordă 10 puncte din
oficiu

FIŞA DE OBSERVAŢIE/ EVALUARE A ELEVULUI
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Nr.
crt.

1.

2.

3.

Criterii de realizare şi
Punctaj
ponderea acestora

Primirea şi
planificarea
sarcinii de
lucru

Realizarea
sarcinii de
lucru

Prezentarea şi
promovarea
sarcinii
realizate

30%

50%

20%

27 p

45 p

18 p

Indicatorii de realizare şi
ponderea acestora
1. Organizarea
locului de muncă
corespunzător cu
operaţia de efectuat:
- identificarea
utilajului care trebuie
deservit
- pregătirea utilajului,
- aprovizionarea cu
materii prime
2. Asigurarea
condiţiilor de aplicare
a normelor cu privire
la protecţia muncii
- Respectarea
normelor de protecţia
muncii pe care trebuie
să le aplice
- Purtarea
echipamentului de
lucru şi de protecţie
corespunzător
3. Efectuarea
manevrelor de
alimentare şi pornire
a utilajelor cu
respectarea procedurii
de lucru
4. Supravegherea
funcţionării utilajului
5. Efectuarea
manevrelor de oprire
şi descărcare a
utilajelor cu
respectarea procedurii
de lucru
6. Îndeplinirea
sarcinilor care îi revin
în cadrul echipei de
lucru
7. Respectarea
normelor de sănătate
şi securitate în muncă
specifice locului de
muncă
8. Prezentarea
construcţiei şi a
modului de
funcţionare al morii
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maxim acordat

60%

16 p

40%

11 p

20%

9p

20%

9p

20%

9p

20%

9p

20%

9p

25%
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cu bile
9. Descrierea
procedurii de lucru la
deservirea morii cu
bile
10. Utilizarea
terminologiei de
specialitate în
descrierea operaţiei
executate
Total

100%

50%

9

25%

4

90 p
Punctaj total realizat
Nota

90 p

Pentru stabilirea notei se va proceda astfel:
9 Se însumează punctele acumulate şi se adună cele 10 puncte din oficiu.
9 Nota se obţine prin împărţirea punctajului total la 10.
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională
CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE:
1. Constructor structuri monolite
2. Fierar betonist – montator prefabricate
3. Zidar – pietrar tencuitor
4. Dulgher – tâmplar parchetar
5. Mozaicar – montator placaje
6. Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
7. Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze
8. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
9. Instalator instalații de încălzire centrală
10. Instalator instalații de ventilare și de condiționare
11. Izolator
12. Constructor căi ferate
13. Constructor drumuri și poduri
14. Constructor lucrări hidrotehnice
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Selectarea elementelor componente
specifice pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice
URÎ 2. Utilizarea echipamentelor şi
utilajelor pentru prelucrarea materialelor
specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Denumire modul
MODUL I. Elemente componente pentru
realizarea construcțiilor, instalațiilor și
lucrărilor publice

MODUL II. Echipamente și utilaje pentru
prelucrarea materialelor

Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor
publice
Total ore/an:
170
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
34

Modul II. Echipamente și utilaje pentru prelucrarea materialelor
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

136
34
34

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore/an

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * ..........................................................................................
Total ore/an:

150

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.

Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice
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MODUL I: ELEMENTE COMPONENTE PENTRU REALIZAREA CONSTRUCȚIILOR,
INSTALAȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor
publice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din
domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor
publice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și
atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile
corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională
Construcții, instalații și lucrări publice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. SELECTAREA ELEMENTELOR
Conţinuturile învăţării
COMPONENTE
SPECIFICE
PENTRU
REALIZAREA
CONSTRUCŢIILOR,
INSTALAŢIILOR
ŞI
LUCRĂRILOR
PUBLICE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
Caracteristici specifice construcţiilor,
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
instalaţiilor şi lucrărilor publice:
1.2.12.
-funcționalitate; durabilitate; rezistență;
stabilitate; confort
- normative de proiectare pentru construcții,
instalații și lucrări publice
Rolul, definiţia şi clasificarea categoriilor de
1.1.2.
1.2.2.
1.3.2.
elemente:
1.2.3.
1.3.4.
- de construcţii (elemente de rezistenţă;
1.2.12.
1.3.5.
elemente de închidere şi compartimentare;
elemente de finisaj; elemente de izolaţii)
- de instalaţii (elemente de instalaţii tehnicosanitare; elemente de instalaţii de gaze
naturale; elemente de instalaţii de încălzire
centrală; elemente de instalaţii de ventilare
şi de condiţionare a aerului)
- de lucrări publice (drumuri; căi ferate;
lucrări de artă pentru căi de comunicaţii;
construcţii hidrotehnice )
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1.1.3.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.3.3.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.1.4.

1.2.3.
1.2.5.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.3.3.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.1.5.

1.2.3.
1.2.6
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

1.3.3.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.1.6.

1.2.12.

1.3.7.

x

-

Alcătuirea şi etapele de realizare a
elementelor de construcţii:
- elemente de rezistenţă;
- elemente de închidere şi compartimentare;
- elemente de finisaj;
- elemente de izolaţii
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice
realizării lucrărilor de construcţii pe şantier /
la locul de practică / în etapa tehnologică de
realizare specifică)
Alcătuirea şi etapele de realizare a
elementelor de instalaţii:
- elemente de instalaţii tehnico-sanitare;
- elemente de instalaţii de gaze naturale;
- elemente de instalaţii de încălzire centrală;
- elemente de instalaţii de ventilare şi de
condiţionare a aerului;
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice
realizării lucrărilor de instalaţii pe şantier /
la locul de practică / în etapa tehnologică de
realizare specifică)
Alcătuirea şi etapele de realizare a
elementelor de lucrări publice:
- drumuri;
- căi ferate;
- lucrări de artă pentru căi de comunicaţii;
- construcţii hidrotehnice
(operaţii, materiale şi SDV-uri specifice
realizării lucrărilor publice pe şantier / la
locul de practică / în etapa tehnologică de
realizare specifică)
Norme de protecţia mediului, PSI şi de
sănătatea şi securitatea muncii specifice
lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări
publice

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
Echipamente necesare: echipament de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, încălţăminte de
protecție
Scule: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier / la
locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică
Dispozitive: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier
/ la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică
Verificatoare: specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe
şantier / la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică
Instrumente și materiale de desen: foi de hârtie, creion, radieră, cretă, liniare
Materiale didactice: machete, planșe
Echipamente IT: fotocopiator, computer, videoproiector, CD-uri
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-

Materiale specifice realizării lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice pe şantier
/ la locul de practică / în etapa tehnologică de realizare specifică

x

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a
rezultatelor învăţării/ competenţelor specifice, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având
în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării
URÎ 1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice
Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai
sus.
Elevul este considerat subiect al activităţii instructiv educative, care este astfel orientată spre
formarea rezultatelor învăţării/competenţelor specifice, precum şi spre accentuarea caracterului
practic aplicativ al modulului Elemente componente pentru realizarea construcţiilor,
instalaţiilor şi lucrărilor publice, ceea ce impune aplicarea unor strategii didactice care să pună
accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor;
- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare;
- alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri mici);
Utilizarea unor metode active (brainstorming, simularea, învăţarea problematizată, învăţarea
prin cooperare, studiul de caz, metoda Mozaicului, metoda Ciorchinelui, metoda Cubului, metoda
Turul Galeriei, metoda Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat, metoda 6/3/5, metoda Lotus, metoda
Pălăriilor Gânditoare; metoda Schimbă Perechea; metoda Focus Grup; metoda Cauză-Efect,
învăţarea prin descoperire, analiza de text, metode de gândire critică, realizarea de portofolii,
dezbaterea, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtual) conduce la:
centrarea pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului
educaţional;
învăţarea prin acţiune (experienţială), învăţarea prin descoperire;
încurajarea participării elevilor, iniţiativa şi creativitatea;
exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a
cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
dezvoltarea personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
stimularea motivaţiei intrinseci;
încurajarea învăţării prin cooperare şi a capacităţii de autoevaluare
o relaţie profesor-elev democratică, bazată pe respect şi colaborare;

De exemplu pentru tema: Categorii de elemente de construcţii, instalaţii şi lucrări publice: rol,
definiţii şi clasificări corespunzătoare rezultatelor învățării:
1.1.2. Categorii de elemente de construcţii, instalaţii şi lucrări publice:
-categorii de elemente de construcţii: rol, definiţii şi clasificări.
-categorii de elemente de instalaţii: rol, definiţii şi clasificări
-categorii de elemente de lucrări publice: rol, definiţii şi clasificări
1.2.2. Intocmirea unei liste cu rolul fiecarei categorii în parte, în vederea realizării
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice comunicând în scris şi oral cu membrii
echipei
1.2.3. Corelarea elementelor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice din listă în vederea
realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
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1.2.12. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate
specific domeniului construcţii
1.3.2. Solicitarea de sfaturi, informaţii şi ajutor de la persoanele abilitate pentru întocmirea,
cu grad restrâns de autonomie, a listei cu rolul fiecarei categorii de elemente specifice
realizării construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
1.3.4. Respectarea informaţiilor şi îndrumărilor primite de la persoanele abilitate pentru
identificarea categoriilor de elemente în ordinea tehnologică de execuţie a lucrărilor
specifice construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice
1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru,
se propune “metoda Știu, vreau să știu, am învățat”, exemplificată mai jos:
Prin această metodă se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre „Categoriile de elemente de
construcţii” şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie.
Se procedează astfel:
-Profesorul cere la început elevilor să formeze perechi şi să facă o listă cu tot ce ştiu despre
tema ce urmează a fi discutată. În acest timp, se construieşte pe tablă un tabel cu următoarele
coloane:
Ştiu
Vreau să ştiu
Am învăţat
Ce credem că ştim despre Ce vrem să ştim despre Ce am învăţat despre
diverse
categorii
de aceste categorii?
categoriile de construcţii?
construcţii?
-Profesorul cere apoi câtorva perechi de elevi să spună celorlalţi ce au scris pe liste şi
notează în coloana din stânga lucrurile cu care toţi sunt de acord.
-În continuare, profesorul îi ajută pe elevi să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu
sunt siguri. Aceste întrebări pot apărea în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi
produse de curiozitatea elevilor şi se notează în coloana din mijloc.
-După lectura textului, se revine asupra întrebarilor pe care le-au formulat înainte de a citi
textul şi pe care le-au trecut în coloana “Vreau să ştiu”. La unele întrebări vor găsi
răspunsuri în text. Aceste răspunsuri se trec în coloana “Am învăţat”.
-În continuare, profesorul îi întreabă pe elevi ce alte informaţii au găsit în text, în legătură cu
care nu au pus întrebări la început şi le trece şi pe acestea în ultima coloană.
-Profesorul se întoarce apoi la întrebările care au rămas fără răspuns şi discută cu elevii unde
ar putea căuta ei aceste informaţii.
În încheiere, elevii revin la tabelul S/ V/ I şi decid ce au învăţat din lecţie. Unele dintre întrebările
lor s-ar putea să rămână fără răspuns şi s-ar putea să apară întrebări noi. În acest caz întrebările pot
fi folosite ca punct de plecare pentru investigaţiile ulterioare. Profesorul anunţă tema reflecţiei:
-“Numiţi un lucru pe care celelalte perechi de elevi l-au efectuat bine!”
-“Numiţi un lucru pe care perechea din care faceți parte poate să-l îmbunătăţească pe viitor! “
x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire
profesională. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
Pentru evaluarea achiziţionării rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului
Elemente componente pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice se
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recomandă următoarele metode şi tehnici moderne de evaluare: hărţile conceptuale, metoda R.A.I.,
tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a
comportamentului elevilor, testul de evaluare, autoevaluarea, studiul de caz etc.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare conduc la: formarea şi dezvoltarea
unor competenţe funcţionale de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi
utilizare în practică a cunoştinţelor; dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; dezvoltarea
creativităţii, a gândirii critice; formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare şi a spiritului de
echipă; dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; dezvoltarea capacităţilor de
interevaluare şi autoevaluare; dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare
eficient; evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Evaluarea scoate în evidenţă
măsura în care se formează rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională.
Mai jos, un exemplu de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE
Tema: Categorii de elemente de construcţii, instalaţii şi lucrări publice: rol, definiţii şi
clasificări
Numele şi prenumele:……………………………………………
Clasa: …..
Timp de lucru: 20 minute
Se acordă 1 punct din oficiu

1. (2,5 p). Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos cu cuvintele potrivite:
În alcătuirea unei clădiri intră elemente de rezistenţă, care asigură …………………. elemente de
finisaj, care asigură aspectul ………………, elemente de …………………………. care asigură
protecţia împotriva unor agenţi naturali sau artificiali. Încăperile clădirii sunt separate între ele prin
elemente de …………………… Interiorul ……….este separat de exterior prin intermediul
elementelor de închidere

2. (2,5 p). Stabiliţi legătura între tipul elementului şi categoria din care face parte, completând
tabelul următor cu cifre.
a) placaje;
1. lucrări de izolaţii;
b) pereţi de umplutură;
2. lucrări de instalaţii;
c) iluminatul;
3. elemente de finisaj;
d) şarpanta;
4. elemente de închidere;
e) termoizolaţia;
5. elemente de rezistenţă.
a

b

c

d

e
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3. (4 p). Completaţi în tabelul de mai jos 4 elemente de construcţii şi instalaţii ce apar în sala
de clasă şi specificaţi din ce categorie fac parte după exemplul dat.
Element

Categorie
Elemente de rezistenţă

Ex: Planşeu
1.
2.
3.
4.

TEST DE EVALUARE –Barem de corectare
1 punct –din oficiu
1. (2,5 p).
- rezistenţa ;estetic; izolaţii; compartimentare; clădirii
2. (2,5 p)
a

b

c

d

3

4

2

5

3. (4 p).
Element
Ex: Planşeu
1 Corp de încălzire
2. Fereastră
3. Perete
4. Zugrăveală

Categorie
Elemente de rezistenţă
Elemente de instalaţii
Elemente de închidere
Elemente de rezistenţă
Elemente de finisaj
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MODUL II. ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor”, componentă a ofertei
educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 136 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – laborator tehnologic

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor” este centrat pe rezultate ale
învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii
în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3,
din domeniul de pregătire profesională Construcţii, instalaţii şi lucrări publice sau în continuarea
pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 2.
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR ŞI
UTILAJELOR
PENTRU
PRELUCRAREA
MATERIALELOR
SPECIFICE
LUCRĂRILOR
DE
CONSTRUCŢII,
INSTALAŢII
ŞI
LUCRĂRI PUBLICE
Rezultate ale învățării
codificate conform SPP
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1

2.2.1

2.3.1
2.3.5

2.1.2

2.2.2
2.2.3

2.3.1
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Conţinuturile învăţării

Caracteristici tehnologice ale materialelor:
(lianţi; agregate; blocuri pentru zidării; armături
pentru elemente din beton armat; plăci ceramice
pentru placaje şi pardoseli; adezivi; produse din
metal; produse din lemn; produse din materiale
plastice):
-tip de material, formă, aspect, dimensiuni,
proprietăţi fizice/ proprietăţi mecanice/ proprietăţi
chimice/ proprietăţi tehnologice/mod de prelucrare;
Tipuri de utilaje şi echipamente de lucru pentru:
1. prelucrarea produselor din lemn (fierăstrău,
rindea, teslă, daltă, şurubelniţe, creion de tâmplărie,
bormaşină electrică).
2. prelucrarea produselor din metal şi materiale
plastice:
-pentru lucrări de construcții și instalații (daltă,
foarfecă manuală, set cleşti, set chei fixe, patent de
fierar, bomfaier, cheie de fasonat, placă cu dornuri,
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2.1.3

2.2.4
2.2.5

2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.8
2.3.1
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.8
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.8

2.1.4

2.2.6

2.1.5

2.2.7

2.1.6

2.2.8

2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.8

2.1.7

2.2.9

2.3.1
2.3.3
2.3.5
2.3.6
2.3.8

perie de sârmă, dispozitiv de tăiat bare din oţel
beton, ştanţă manuală/electrică, maşină de găurit,
aparat de sudură; maşină de filetat; maşină de sudat
materiale plastice);
- pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie
(ciocan, baros, lopată, daltă, cleşte, ladă de mortar,
sapă de mortar, găleată, mistrie, cancioc, şpaclu,
drişcă, gletieră, bidinea, site pentru sortare
agregate, cutii pentru dozare volumetrică,
dispozitiv de compactat betonul, betonieră/malaxor
pentru mortar);
- pentru lucrări de finisaje şi izolaţii (drişcă,
gletieră, bidinea, set pensule, trafalet, malaxor
pentru adezivi, găleată, maşină/dispozitiv de tăiat
plăci ceramice).
Proceduri de pregătire, sortare şi verificare a
materialelor de prelucrat/ produselor pentru lucrări
de construcţii, instalaţii şi lucrări publice;

Proceduri de verificare a stării de funcţionare, a
integrităţii (fixarea în mâner, ciobituri, desprinderi,
neregularităţi, fisuri etc.) şi al gradului de uzură al
sculelor, uneltelor şi utilajelor pentru lucrări de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
Tehnici de prelucrare a materialelor, conform
indicaţiilor din fişele tehnice, respectând
succesiunea etapelor din tehnologia specifică
pentru:
x prepararea mortarelor şi betoanelor pentru
lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie;
x confecţionarea produselor din metal şi
materiale plastice (tăiere, debitare, îndreptare,
găurire, filetare, sudare, fasonare);
x confecţionarea produselor din lemn (chertare,
îmbinare);
x lucrări de finisaje şi izolaţii.
Proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi
utilajelor aplicate pentru menţinerea duratei
normale de lucru a echipamentelor, în condiţii de
siguranţă, în locuri special amenajate, în funcţie de
tipul acestora în conformitate cu indicaţiile
producătorilor:
-curăţare uscată, spălare, frecare cu peria, ascuţire,
reparare mânere, ungere, specifice lucrărilor de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
Tehnici specifice de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi
precum: construcţia de clădiri şi obiective de
infrastructură, construcţia şi întreţinerea căilor
rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor sau
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2.1.8

x

-

-

-

2.2.10

2.3.1
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

a obiectivelor de infrastructură,
care includ:
x materiale rezultate din construcţii şi demolări
clădiri – ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci,
ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de
tâmplărie, cabluri, soluţii de
lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcţii cu
termen de valabilitate expirat;
x materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea
drumurilor - smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră
construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu
lianţi bituminoşi sau hidraulici;
x materiale excavate în timpul activităţilor de
construire, dezafectare, dragare, decontaminare
etc. - sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi
vegetale.
cu mijloacele specifice existente la locul de muncă,
spre locuri special amenajate respectând
problemele de mediu privind: dispersare de pulberi
în mediul înconjurător, depozitarea sau aruncarea
materialelor de construcţii în locuri nepermise,
dispersarea murdăriei ( noroi, resturi de materiale şi
diverse deşeuri etc.) în afara şantierului, distrugerea
abuzivă a vegetaţiei în zonă;
Normele generale şi specifice de SSM aferente
lucrărilor de prelucrare a materialelor/produselor,
aferente contextelor de realizare şi riscurilor
potenţiale;

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
Echipamente de protecţia muncii: salopetă, mănuşi, cască de protecţie, ochelari de
protecţie, încălţăminte de protecţie;
Scule şi utilaje pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie: ciocan, baros, lopată,
daltă, cleşte, ladă de mortar, sapă de mortar, găleată, mistrie, cancioc, şpaclu, drişcă,
gletieră, bidinea, site pentru sortare agregate, cutii pentru dozare volumetrică, dispozitiv de
compactat betonul, betonieră/malaxor pentru mortar;
Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din lemn: fierăstrău, rindea, teslă, daltă,
şurubelniţe, creion de tâmplărie, bormaşină electrică;
Scule şi utilaje pentru prelucrarea produselor din metal şi materiale plastice pentru
lucrări de construcţii şi instalaţii: daltă, foarfecă manuală, set cleşti, set chei fixe, patent de
fierar, bomfaier, cheie de fasonat, placă cu dornuri, perie de sârmă, dispozitiv de tăiat bare
din oţel beton, ştanţă manuală/electrică, maşină de găurit, aparat de sudură; maşină de
filetat; maşină de sudat materiale plastice (ţevi)
Scule şi utilaje pentru lucrări de finisaje şi izolaţii: drişcă, gletieră, bidinea, set pensule,
trafalet, malaxor pentru adezivi, găleată, maşină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice;
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x

Verificatoare: metru, ruletă, rigle metalice, nivelă cu bulă de aer/nivelă cu laser, fir cu
plumb, colţare, sfoară, dreptar, compas de interior, compas de exterior, şubler, şabloane,
cântar, pompe de probă;
Dispozitive de lucru: scară de interior, schelă de inventar/schelă din lemn, roabă, menghină,
banc de lucru;
Materiale: lianţi (ciment, var, ipsos) agregate (nisip, pietriş), blocuri pentru zidării (cărămizi
pline, blocuri ceramice cu goluri verticale), armături pentru elemente din beton armat (bare
din oţel beton: OB 37, PC 52, plase sudate), plăci ceramice pentru placaje şi pardoseli,
adezivi, produse din metal (tablă, platbandă, ţevi din oţel, ţevi din cupru, fitinguri pentru
instalaţii, profile din oţel, profile din aluminiu etc.) produse din cherestea (scânduri, dulapi,
rigle, şipci, grinzi), produse finite din lemn (parchet, duşumea, mână curentă etc.), produse
obţinute prin valorificarea superioară a lemnului (plăci din PAL/PFL, plăci OSB), produse
din materiale plastice (policarbonat, polietilenă, polipropilenă, polibutilenă);
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile au rolul de a orienta profesorul asupra modalităţilor de dezvoltare a rezultatelor
învăţării/ competenţelor, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi având în vedere cunoştinţe,
abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale învăţării URÎ 2 Utilizarea
echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specific lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrări publice.
Considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv educative şi orientarea acesteia spre
formarea rezultatelor învăţării specifice, precum şi accentuarea caracterului practic aplicativ al
modulului Echipamente şi utilaje pentru prelucrarea materialelor conduce la necesitatea
utilizării de strategii didactice care să pună accentul pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor elevilor;
- cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- abordări inter şi multimodulare/ disciplinare;
Utilizarea unor metode active, ca de exemplu: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda
Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Frisco; metoda Schimba
Perechea; metoda Explozia Stelara; diagrama Venn; metoda Cauza-Efect, învăţarea prin cooperare,
studiul de caz, învăţarea prin descoperire, jocul de roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode
de gândire critică, realizarea de portofolii, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtuale,
pot contribui la:
- crearea acelui cadru educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă;
- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a
cooperării cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
- înlăturarea stereotipurilor, a automatismelor de gândire, precum şi cultivarea spiritului
tolerant;
Învăţarea prin acţiune (experienţială), realizarea unor activităţi bazate pe sarcini concrete;
Utilizarea, în activitatea didactică, a calculatorului ca mijloc modern de instruire, care să
permită subordonarea utilizării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în vederea desfăşurării
unor lecţii interactive, atractive.
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De exemplu pentru Tema lecţiei: Proceduri de pregătire, sortare şi verificare a materialelor/
produselor pentru lucrări de construcţii, instalaţii şi lucrări publice, corespunzător RI:
x 2.1.3 Proceduri de pregătire, sortare şi verificare a materialelor de prelucrat pentru
lucrări de construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
x 2.2.4 Sortarea şi verificarea materialelor de prelucrat, pe baza documentaţiei tehnice
scrise în limba română/maternă şi în limbi străine;
x 2.2.5 Aprovizionarea locului de muncă cu materiale, utilaje şi echipamente necesare
pentru lucrări de construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
x 2.3.1 Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea sarcinilor de lucru;
x 2.3.5 Asumarea iniţiativei în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru;
se poate aplica pentru predare metoda HARTĂ CONCEPTUALĂ IERARHICĂ cu următoarele
caracteristici:
- oglindă a modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui/celor care le elaborează.
- diagramă de expresie/ instrument de predare, învăţare, cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la
toate disciplinele.
- oglindă a reţelelor cognitive şi emoţionale formate în procesul de pregătire
- redă imaginile noastre despre lume, arată modul nostru de a percepe şi interpreta realitatea
- instrument de evaluare care îi permit cadrului didactic să evalueze nu atât cunoştinţele pe care le
deţin elevii, cît relaţiile pe care aceştia le stabilesc între diverse concepte, informaţiile internalizate
în procesul învăţării, modul în care îşi construiesc structurile cognitive, asociind şi integrând
cunoştinţele noi în experienţele cognitive anterioare.
- harta cognitivă ia forma unei reprezentări grafice care permite „vizualizarea organizării
procesărilor mentale a informaţiilor legate de o problemă de conţinut sau concept și presupune
reprezentarea grafică a informaţiilor, în funcţie de importanţa acestora, stabilindu-se relaţii de
supraordonare/subordonare şi coordonare.
Se obţine o clasificare a conceptelor, redată astfel:

Realizarea unei hărţi conceptuale impune respectarea următoarelor etape:
1. Elaborarea listei de concepte (idei) şi identificarea exemplelor.
2. Transcrierea fiecărui concept/idee şi a fiecărui exemplu pe o foaie de hârtie (pot fi utilizate coli
de culori diferite pentru concepte şi exemple).
3. Se plasează pe o coală de flip-chart mai întâi conceptele, organizându-le adecvat în funcţie de
tipul de hartă conceptuală ce va fi realizată.
4. Dacă este cazul, se pot identifica şi adăuga şi alte concepte ce au rolul de a facilita înţelegerea sau
de a dezvolta reţelele de relaţii interconceptuale.
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5. Se marchează prin săgeţi/linii relaţiile de supraordonare/subordonare/derivare/ coordonare
stabilite între concepte/idei. Dispunerea acestora se poate modifica în timpul realizării hărţii
conceptuale.
6. Se notează pe săgeţile/liniile de interconectare un cuvânt sau mai multe care explică relaţia dintre
concepte.
7. Se plasează pe hartă şi exemplele identificate, sub conceptele pe care le ilustrează, marcându-se
această conexiune printr-un cuvânt de genul: exemplu.
8. Se copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie, plasând conceptele şi exemplele
aferente acestora în interiorul unei figuri geometrice (se aleg figuri)
x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
şi-au format și acumulat rezultatele învățării propuse în standardul de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de
modalitatea de evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale
elevilor.
- Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
- Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire
profesională.
b. Finală
- Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/
învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor
învățării(cunoştinţe, abilități și atitudini).
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de
tip rezolvare de probleme.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Metodele moderne de predare – învăţare - evaluare oferă o ocazie benefică de organizare
pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter
activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă.
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Folosirea sistematică a metodelor moderne, presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare
eficientă şi constructivă în cadrul cărora, toţi cei care iau parte la discuţii, să obţină beneficii în
planurile cognitiv, afectiv-motivaţional, atitudinal, social şi practic aplicativ.
Folosirea metodelor moderne de predare – învăţare - evaluare nu înseamnă a renunţa la
metodele tradiţionale ci a le actualiza pe acestea cu mijloace moderne.
La finalul activităţilor moderne de predare – învăţare - evaluare rezultatele şcolare nu se
referă numai la achiziţiile elevilor în domeniul cognitiv, cunoştinţe, priceperi, capacităţi, abilităţi ci
la întregul spectru de comportamente care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului:
comportamente şcolare din plan afectiv şi psihomotor, unele rezultate şcolare, unele rezultate
extraşcolare cu influenţă directă asupra rezultatelor şcolare, deprinderi autoevaluative, sau
rezultatele indicate ale procesului de instruire.
După predarea/ învăţarea lecţiei cu tema: Proceduri de pregătire, sortare şi verificare a
materialelor/ produselor pentru lucrări de construcţii, instalaţii şi lucrări publice, profesorul
poate să realizeze o evaluare curentă.
Evaluarea continuă (de progres, pe parcurs) se doreşte a fi o evaluare formativă care
presupune verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul procesului de instruire, de obicei
operându-se pe secvenţe mici. Trecerea la secvenţa următoare se realizează numai după ce se
cunosc modul de desfăşurare, eficienţa educaţională a secvenţei evaluate şi rezultatele obţinute de
elevi, prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de predare-învăţare şi performanţele
unor elevi. Probele scrise curente durează 20-30 de minute şi se administrează fără ca elevii să fie
avertizaţi, ele urmărind verificarea cunoştinţelor din lecţia de zi, măsura în care fac faţă unui control
inopinat, conştiinciozitatea cu care se pregătesc, precum şi abilităţile de a formula, într-un timp
relativ scurt, răspunsuri articulate la întrebări precise.
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Nume şi prenume…………………………
Clasa…………..
Data…………...
TEST DE EVALUARE
Pregătire, sortare şi verificare a materialelor/ produselor pentru lucrări de construcţii,
instalaţii şi lucrări publice
A. Materialele se aleg în vederea punerii în lucru în funcţie de rolul pe care îl au. Scrieţi în
dreptul fiecărui număr litera corespunzătoare răspunsului corect.
(10x0,5p=5p)
1. La prepararea mortarului ca liant se poate folosi:
a. nisipul;
b. varul;
c. zgura;
2. Cărămizile pline presate, format normal, au următoarele dimensiuni (în mm):
a. 250x115x100;
b.240x125x63;
c.240x115x63;
3. Din categoria materiale din piatră masivă neprelucrată fac parte:
a. bordurile din piatră;
b.moloanele;
c.bolovanii;
d.piatra de talie;
4. Materialele termoizolatoare:
a. împiedică pătrunderea apei şi a umezelii prin elementele de construcţii;
b. împiedică schimbul de căldură dintre încăperile unei construcţii sau dintre interiorul şi
exteriorul construcţiei;
c. împiedică transmiterea zgomotelor prin elementele de construcţii;
5. Fonta se caracterizează prin:
a. rezistenţă mare la uzură;

b.elasticitate;

c.rezistenţă mare la şoc;

6. Dintre condiţiile enumerate mai jos, influienţează în mod favorabil rezistenţele mecanice ale
lemnului:
a.umiditatea ridicată;
b.porozitatea mare;
c.direcţia de acţionare a încărcărilor paralelă în raport cu fibrele lemnului;
7. Cartoanele bitumate sunt:
a.materiale termoizolatoare;

b.materiale fonoizolatoare;

c.materiale hidroizolatoare;

8. Proprietatea care influenţează pozitiv capacitatea de izolare termică a lemnului este:
a.umiditatea ridicată;
b.culoarea;
c.porozitatea mare;

9.Pentru obţinera betonului armat se utilizează ca armături:
a.coturi;
b.sârmă trasă netedă ( STNB );
c.profiluri pentru tâmplărie metalică;

10.Materialele pentru hidroizolaţii trebuie să fie:
a.poroase şi uscate;
b.compacte şi impermeabile;
c.cu densitate aparentă mică, cu porii deschişi;

Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice
19

674

B. Stabiliţi corelaţia dintre tipuri de produse din metal şi utilizarea acestora. Completaţi în
dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare răspunsului corect.
(4x0,1p=0,4p)
1. sârmă trasă profilată, tip STPB
2. coturi

a. accesorii metalice
b. armături pentru beton armat

3. profil cornier cu aripi egale

c. construcţii cu structură din metal

4. zăvoare

d. instalaţii

C. În vederea aprovizionării locului de muncă, pentru diverse lucrări de construcţii, instalaţii şi
lucrări publice, precizaţi câte trei materiale şi câte trei echipamente de lucru necesare.
Completaţi tabelul de mai jos cu denumirea corectă a acestora.
(2x6x3x0,1p=3,6p)
Nr.
crt.

Lucrări de executat

Materiale
necesare

Echipamente de lucru
necesare

1. Montat instalaţia de alimentare cu apă
într-o baie
2. Executat un perete interior din zidărie
de cărămidă
3. Montat dale din beton pentru o alee
din parc
4. Montat calorifere într-o sală de clasă

5. Executat zugrăveli într-o sală de clasă

6. Executat trotuar din beton în jurul unei
clădiri de locuit

Se acordă un punct din oficiu .

Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice
20

675

BAREM DE CORECTARE
TEST DE EVALUARE
Pregătire, sortare şi verificare a materialelor/ produselor pentru lucrări de construcţii,
instalaţii şi lucrări publice

A. (10x0,5p=5p)
1. a
2. c
3. c
4. b
5. a
6. c
7. c
8. c
9. b
10. b
B. (4x0,1p=0,4p)
1. b
2. d
3. c
4. a
C. (2x6x3x0,1p=3,6p)
Nr.
crt.

Lucrări de executat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Materiale
Echipamente de lucru
necesare
necesare
Montat instalaţia de alimentare cu apă țevi, coturi, teuri,
set de chei, daltă,
într-o baie
robineți, garnituri etc. ciocan, metru, nivelă
etc.
Executat un perete interior din zidărie cărămizi, mortar,
sfoară, dreptar,
de cărămidă
buiandrug, armături
nivelă, metru, ciocan,
etc.
schelă etc.
Montat dale din beton pentru o alee
pietriș, nisip, dale
metru, nivelă,
din parc
etc.
dreptar, lopată, roabă
etc.
Montat calorifere într-o sală de clasă
calorifer, țevi, coturi, set chei, daltă,
robinet, suport
ciocan, nivelă, metru
calorifer,câlți etc.
etc.
Executat zugrăveli într-o sală de clasă amorsă, vopsea
hârtie de șlefuit,
pentru zugrăvit, var
pensulă, bidinea,
etc.
trafalet, găleată, scară
etc.
Executat trotuar din beton în jurul unei beton, cofraj, nisip
lopată, roabă, nivelă,
clădiri de locuit
etc.
dreptar, metru, ciocan
etc.

Se acordă un punct din oficiu .
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4. Mihul, A. şi colectiv, Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru clasa
a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
5. Ivan, S., Materiale de construcţii, Ghid pentru pregătire în domeniul Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice, Editura Casa Corpului Didactic, Cluj-Napoca, 2005
6. Rapişca, P., Materiale de construcţii, Editura Matrixrom, Colecţia: Bazele
construcţiilor, 2006
7. Gh. Zgură, N. Atanasiu, N. Arieşeanu, Gh. Peptea – Utilajul şi tehnologia lucrărilor
mecanice, E.D.P. Bucureşti, 1987
8. Tonea A., Cârstea N. - Elemente de tehnologie generală, E.D.P., Bucureşti 2000
9. Popescu N. - Studiul materialelor , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994
10. Ţonea, A. ş.a. - Studiul materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
11. Tănăsescu Mariana, Gheorghiu Tatiana - Măsurări tehnice, Editura ARAMIS, 2005
12. Florea, M., Damian, T., Prepararea betoanelor, şapelor, mortarelor şi
gleturilor - Tehnica lucrărilor de zidărie, armare şi cofrare, Editura: MAST,
Categorii: Construcţii, Ştiinţă şi Tehnică, 2007
13. Normative în construcţii - ediţia I – 2008, Editura: Best Publishing
14. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin legea 10/1995 ( 8
volume ), Editura : Matrixrom, Colecţia: Reglementări tehnice pentru proiectarea şi
execuţia construcţiilor, 2009
15. Regimul construcţiilor - ediţia a VI-a, Editura: Best Publishing, 2009
16. Normativ C56 – INCERC, pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente – reactualizat
17. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu, Asociaţia Autorităţilor Locale şi
Regionale din Norvegia, - Ghid privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi
demolări, Sibiu 2011
18. Colecţie de cataloage, reviste, pliante şi proiecte de profil
19. Pintilie M., „Metode moderne de învăţare evaluare”, Editura Eurodidact, Cluj Napoca,
2002;
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională INDUSTRIE
TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE:
1. Filator
2. Țesător
3. Finisor produse textile
4. Tricoter - confecționer
5. Confecționer produse textile
6. Croitor îmbrăcăminte după comandă
7. Cizmar
8. Confecționer articole din piele și înlocuitori
9. Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori
10. Marochiner
11. Finisor piele
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Utilizarea limbajului tehnic grafic în
reprezentări specifice domeniului textile
pielărie
URÎ 2. Identificarea şi selectarea materiilor
prime din textile pielărie
URÎ 3. Aplicarea normelor de sănătatea şi
securitatea muncii (NSSM) şi de protecţie a
mediului în industria textilă şi pielărie

Denumire modul
MODUL I. Limbaj tehnic grafic
MODUL II. Materii prime în industria textilă și
pielărie
MODUL III. Sănătatea și securitatea muncii și
protecția mediului în industria textilă şi pielărie
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Limbaj tehnic grafic
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

. 68
34

Modul II. Materii prime în industria textilă și pielărie
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

136
34
-

Modul III. Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie
Total ore/ an :
102
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
34
Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore/an

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul IV. * ..........................................................................................
Total ore/an:

150

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an

TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: LIMBAJ TEHNIC GRAFIC
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Limbaj tehnic grafic”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un număr de 68 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
 34 ore/an – instruire practică
Modulul „Limbaj tehnic grafic” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Industrie textilă și pielărie sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. UTILIZAREA
LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC
ÎN REPREZENTĂRI SPECIFICE
DOMENIULUI TEXTILE
PIELĂRIE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Abilităţi
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Atitudini
1.3.1.

1.1.5

1.2.5.
1.2.6.
1.2.15.

1.3.2.
1.3.6.

1.1.6.

1.2.7.
1.2.19.

1.3.2.

Conţinuturile învăţării

Desenul tehnic. Noțiuni introductive.
- materiale și instrumente utilizate la realizarea desenelor
- standardizarea. Standarde specifice desenelor tehnice
- tipuri de linii utilizate la realizarea desenelor tehnice
- formate ( notare, clasificare, elemente grafice)
- formatul A4: dimensiuni, elemente grafice
- indicator (rol, reprezentare, completarea indicatorului cu
scop didactic)
Sisteme de proiecţii.
- poligonul proiecţiilor, proiecţia principală
- determinarea numărul minim de proiecţii în care un corp
geometric poate fi reprezentat
- reprezentarea în dublă și triplă proiecţie ortogonală a
corpurilor geometrice regulate
Hașurarea suprafețelor secționate.
- tipuri de hașuri
- reguli de reprezentare
- domenii de utilizare
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1.1.7.

1.2.8.
1.2.16.
1.2.17.

1.3.2.
1.3.6.

1.1.8.

1.2.9.
1.2.10.
1.2.18.

1.3.3.

1.1.9.

1.2.11.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.

1.3.4

1.1.10
1.1.11.

1.2.12.
1.2.13.
1.2.17.

1.3.6.

1.1.12.
1.1.13.

1.2.14.

1.3.5.
1.3.7.

Desenul la scară.
- definirea scării de reprezentare
- clasificarea scărilor de reprezentare
- reprezentarea pieselor la scară, în funcție de
dimensiunile acestora (în mărime naturală (1:1), utilizând
scara de mărire (2:1, 5:1) sau scara de micşorare (1:2,
1:5)
Reprezentare în vedere sau în secţiune a pieselor întâlnite
la utilajele din domeniul textile – pielărie, pline sau cu
goluri.
- reguli de reprezentare:
- reprezentarea în vedere
- reprezentarea în secţiune
- reprezentarea în vedere cu secţiune
Cotare în desenul tehnic.
- definirea cotării
- enumerarea și definirea elementelor cotării, reguli de
utilizare
- reguli de cotare în desenul tehnic
- reprezentarea la scară, în vedere sau în secţiune şi
cotarea pieselor întâlnite la utilajele din domeniu (arbori
drepţi, axe, roţi de curea, roţi dinţate) cu respectarea
regulilor de cotare
Organe de mașini.
- definiție
- clasificare
- rol funcțional
- reprezentare convențională, simboluri de reprezentare
Mecanisme întâlnite la utilajele din domeniu.
- mecanisme pentru transmiterea mişcării de rotaţie,
translaţie, alternativă, periodică, inversoare de sens,
variatoare de viteză (clasificare, descriere, rol, principiul
de funcţionare, reprezentare convențională)
- angrenaje de roți dințate, roți de curea și de lanț
- raportul de transmisie, relaţie de calcul
- determinarea raportului de transmisie, utilizând relaţia
de calcul pentru transmisii întâlnite la utilajele din
domeniu
- mecanismul bielă – manivelă.

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, DOCUMENTAȚII
TEHNICE,
ECONOMICE,
JURIDICE
ETC.)
NECESARE
DOBÂNDIRII
REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul economic):
-

Materiale: hârtie pentru desen (opacă şi calc), planşetă, creioane pentru desen cu duritate
medie, gumă, lamă.
Instrumente: planşetă, teu, rigle, echere, raportoare, florare, trusă rotring.
Calculator, program AutoCAD
Piese din domeniu.
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x

SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile modulului „Limbaj tehnic grafic” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai sus.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Limbaj tehnic grafic” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele metode didactice și activităţi de
învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Algoritmizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
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Pentru exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de
predare – învățare: lucrul pe stațiuni.
Metoda LUCRULUI PE STAŢIUNI urmăreşte dezvoltarea şi exersarea gândirii, a
capacităţii de a lua decizii întemeiat argumentate, stimulează creativitatea şi interacţiunea directă în
cadrul grupului. Premisa de la care se pleacă atunci când se alege această metodă este
posibilitatea împărţirii conţinutului informaţional al lecţiei în secvenţe mici, care pot fi parcurse nu
neapărat într-o anumită ordine. Dacă există îndeplinită această condiţie, se poate trece la
organizarea clasei prin împărţirea acesteia în grupe de câte 2 maxim 3 elevi, apoi se organizează
puncte de lucru / staţiuni în număr egal cu grupele de elevi. Se organizează, de asemenea, o staţiune
de rezervă. În fiecare staţiune / punct de lucru se repartizează fişă de lucru, care poate fi însoţită sau
nu de material didactic. Fiecare grupă de elevi primeşte fişe de documentare, fişă pentru rezolvarea
sarcinilor din fiecare staţiune şi fişă de evidenţă a staţiunilor / punctelor de lucru, în care elevii vor
bifa staţiunile rezolvate. Echipele trec prin toate staţiunile, în funcţie de cum sunt eliberate, fără o
regulă anume, bifând pe fişa de evidenţă staţiunile prin care s-a trecut. Staţiunea de rezervă nu este
obligatorie, însă prin ea se va trece numai în cazurile în care nici o altă staţiune nu este liberă. După
ce toate staţiunile au fost vizitate de către toate echipele de elevi, se discută soluţiile date,
subliniindu-se cele corecte.
Se prezintă, în continuare, modul de utilizare a acestei metode în cadrul lecției Reprezentarea în
triplă proiecție ortogonală a corpurilor geometrice - lecţie de comunicare de noi cunoştinţe, care se
organizează şi desfăşoară astfel:
x Se comunică, de către profesor, titlul noii lecţii şi se instruiesc elevii cu privire la noua
metodă de abordare a lecţiei;
x Se distribuie fiecărui elev câte o fişă de documentare care conţine informaţii cu privire la
triedul de proiecție, epura și regulile de reprezentare a punctelor în epură;
x Se solicită elevilor să se organizeze în grupe de lucru de câte 2-3 elevi;
x Se organizează staţiunile / punctele de lucru de câte 3 locuri prin rearanjarea mobilierului;
x Se dotează fiecare staţiune cu fişa de lucru specifică punctului de lucru – fișa conține sarcini
de lucru care constau în construirea epurei pentru un corp geometric dat ( fiecare stațiune va
avea alt corp geometric );
x Se distribuie fiecărei grupe câte o fişă de evaluare a activității din fiecare punct de lucru și
fişa de evidenţă a staţiunilor;
x Fiecare grupă trece la rezolvarea sarcinii dintr-o anumită staţiune şi, pe măsură ce termină,
schimbă staţiunea cu altă echipă. În cazul în care, la un moment dat, nicio staţiune nu este
liberă, echipa trece la rezolvarea sarcinii din staţiunea de rezervă;
x Fiecare echipă trece prin fiecare staţiune şi, la final, prezintă soluţiile date la sarcinile de
lucru.
x Fișele de lucru din fiecare stațiune (punct de lucru) conțin sarcini de lucru care constau în
construirea epurei pentru un corp geometric dat (fiecare stațiune va avea alt corp geometric).
Fișa de lucru nu părăsește punctul de lucru, ea ramane tot timpul pe masă.
Fișa de evidență a stațiunilor se distribuie fiecărei grupe și constituie și un instrument de control.
Elevii grupei vor bifa stațiunile prin care au trecut.
La finalul lecţiei, profesorul:
 prezintă soluţiile corecte;
 evidenţiază grupa sau grupele care au lucrat cel mai bine ( s-au încadrat cel mai bine în
timpii de lucru şi au avut cele mai multe soluţii corecte );
 numeşte grupa / grupele care nu s-au încadrat în timpii de lucru – dacă acest lucru există;
Fiind o lecţie de comunicare de noi cunoştinţe, nu este obligatoriu să se realizeze procesul de
evaluare, dar se poate nota grupa cu cele mai multe soluţii corecte.
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În timpul rezolvării sarcinii de către elevi, profesorul are menirea:
 să îndrume elevii / grupele care cer detalii sau lămuriri cu privire la rezolvarea sarcinilor;
 să coordoneze activitatea, astfel încât grupele să se încadreze în timpii de lucru;
 să asigure implicarea şi participarea tuturor elevilor la rezolvarea sarcinilor de lucru;
 să dirijeze discuţiile pentru argumentarea soluţiilor date;
Metoda lucrului pe staţiuni este însoţită, în acest caz, de problematizare, algoritmizare, exerciţiu
şi conversaţie euristică. Această metodă facilitează atât dobândirea abilităților tehnice, cât și a
abilităților de lucru în echipă, de comunicare, de efectuare a calculelor.
x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de evaluare / autoevaluare / interevaluare;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
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Exemplu: Rezultate ale învăţării vizate:
Cunoştinţe

Standarde.Tipuri
linii.Formate. Reguli
reprezentare,
cotare
hasurare.
Sisteme
proiecție

Abilităţi

de
de
și
de

Utilizarea corectă a liniilor la realizarea
desenelor tehnice.
Reprezentarea
corectă
a
corpurilor
geometrice
utilizând
liniile
corespunzătoare.
Reprezentarea la scară, în vedere sau în
secţiune şi cotarea pieselor întâlnite la
utilajele din domeniu.

Atitudini

Identificarea
independentă
a
elementelor desenului tehnic utilizate
în reprezentările specifice domeniului.
Executarea reprezentărilor grafice
respectând norme, standarde, principii
ştiinţifice.
Executarea măsurării elementelor de
desen în conformitate cu adevărul
matematic.
Asumarea responsabilităţii pentru
lucrarea realizată.

Pentru aceasta se propune următorul model de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
I.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Chenarele se trasează cu:
a. linie continuă subțire
b. linie continuă groasă
c. linie întreruptă subțire
2. Dimensiunile formatului A4 sunt:
a. 210x297
b. 420x594
c. 841x1189
3. Scara de reprezentare 20:1 reprezintă:
a. scara de mărire
b. scara la mărime naturală
c. scara de micșorare
4. Diametrul unui cerc cu valoarea de 50 mm se notează cu:
a. Sɸ50
b. ɸ50
c. R50
5.La sistemul de proiecție paralel-cilindric, liniile de proiecție sunt:
a. perpendiculare
b. concurente
c. paralele
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II. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. În cazul în care apreciați că informația este adevărată,
încercuiți litera A; dacă apreciați că afirmația nu este adevărată, încercuiți litera F
A F Traseul de secționare se realizează printr-o linie de tipul linie-punct mixtă.
A F Numărul maxim de reprezentări în vedere ale unei piese este 3.
A F Elementele cotării sunt: cota, linia ajutătoare, linia de indicație.
A F Liniile de hașură nu se trasează până la liniile de contur.
A F Pe același desen se pot folosi mai multe metode de înscriere a cotelor.
III. În coloana A sunt notate principalele tipuri de linii, în coloana B domeniile de utilizare ale
acestora. Realizaţi corelaţia dintre elementele coloanei A şi cele ale coloanei B.
A Tipul liniei
1 . linie continuă groasă
2. linie-punct subțire
3. linie continuă subțire
4. linie-punct mixtă

B Domeniile de utilizare
a. linii de cotă
b. traseele planurilor de secționare
c. muchii reale vizibile
d. linii de axă
e. linii de ruptură

IV. Desenați și cotați un cilindru cu diametrul d=20mm și înălțimea h=40mm. Construiți în triplă
proiecție ortogonală epura cilindrului dat, știind că baza acestuia este paralelă cu planul orizontal.
x BIBLIOGRAFIE
1. Burdușel, D – Desen Tehnic, manual pentru clasa a X-a, edituara Sigma, București,
2000
2. Lupașcu, R ș.a – manual de teorie pentru anul I școală profesională, pregătire de
bază în industria ușoară, editura Oscar Print, București, 2003
3. Tănăsescu, M – Desen tehnic, manual pentru clasa a IX-a, editura Aramis, București,
2004
4. Standarde de pregătire profesională pentru nivelul 3 și nivelul 4 de calificare
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MODUL II. MATERII PRIME ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul, „Materii prime în industria textilă şi pielărie”, componentă a ofertei educaţionale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă şi
pielărie, face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IXa, învăţământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 136 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Materii prime în industria textilă şi pielărie” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Industrie textilă şi pielărie sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URI 2. IDENTIFICAREA ŞI
SELECTAREA MATERIILOR
PRIME DIN TEXTILE PIELĂRIE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
2.1.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

Atitudini
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.1.2.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.1.3.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Conţinuturile învăţării

Materii prime specifice proceselor tehnologice din
filatură.
- Proprietăţile fibrelor textile.
- Domenii de întrebuinţare ale fibrelor textile; selectarea
materiilor prime specifice din filatură.
- Defecte ale fibrelor textile identificate organoleptic;
instrumente utilizate pentru identificare/ observare
organoleptică.
Materii prime specifice proceselor tehnologice din
ţesătorii si tricotaje.
- Proprietatile firelor textile.
- Domenii de întrebuinţare ale firelor textile; selectarea
materiilor prime specifice din ţesătorii şi tricotaje.
- Defecte ale firelor textile identificate organoleptic;
instrumente utilizate pentru identificare/ observare
organoleptică.
Materii prime specifice proceselor tehnologice din
industria de confecţii textile;
- Proprietatile ţesăturilor si tricoturilor.
- Domenii de întrebuinţare ale ţesăturilor si tricoturilor;
selectarea materiilor prime specifice din industria de
confecţii textile.

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
12

689

2.1.4.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.1.5.

2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

- Defecte ale ţesăturilor şi tricoturilor identificate
organoleptic; instrumente utilizate pentru identificare/
observare organoleptică.
Materii prime specifice proceselor tehnologice din
industria pielăriei. si ale înlocuitorilor de piele.
- Proprietatile pieilor naturale și ale înlocuitorilor de
piele.
- Domenii de întrebuinţare ale pieilor naturale si ale
înlocuitorilor de piele; selectarea materiilor prime
specifice din industria pielăriei.
- Defecte ale pieilor naturale si ale înlocuitorilor de piele
identificate organoleptic; instrumente utilizate pentru
identificare/ observare organoleptică.
Materiale auxiliare pentru confecţiile textile si din piele.
- Clasificare, rolul în cadrul produsului confecționat.
- Identificarea și selectarea materialelor auxiliare
specifice confecţiilor textile şi din piele.

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI
INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
- Materii prime din filatură – fibre naturale şi chimice
- Materii prime din ţesătorie – fire textile pentru urzeală şi bătătură
- Materii prime din tricotaje – fire textile
- Materii prime din confecţii textile – ţesături şi tricoturi
- Materii prime pentru industria pielăriei – piei crude, piei finite şi înlocuitori de piele
- Materiale auxiliare – căptuşeli, întărituri, furnituri, accesorii
- Instrumente de lucru: lupe, rigle, centimetru de croitorie, ace cu gămălie
x SUGESTII METODOLOGICE
Conţinuturile modulului „Materii prime în industria textilă şi pielărie” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime în industria textilă şi pielărie” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
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Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda Studiul
de caz pentru tema Materii prime specifice proceselor tehnologice din industria de confecţii textile,
lectia Defecte ale ţesăturilor şi tricoturilor.
Studiul de caz este o ,,metodă de confruntare directă a participanților cu o situație reală,
autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situații și evenimente
problematice.”
Pentru ca o anumită situație să poată fi considerată și analizată precum un ,,caz”, ea trebuie să aibă
anumite particularități:
–să prezinte relevanță în raport cu obiectivele activității;
–să fie autentică;
–să fie motivantă, să suscite interes din partea participanților;
–să dețină valoare instructivă în raport cu competențele profesionale, științifice, etice.
Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie
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Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Prezentarea clară, precisă și completă a cazului, în concordanță cu obiectivele propuse.
2. Clarificarea eventualelor neînțelegeri în legătură cu acel caz.
3. Studiul individual al cazului – elevii/cursanții se documentează, identifică soluții de rezolvare
a cazului, pe care le și notează.
4. Dezbaterea în grup a modurilor de soluționare a cazului – analiza diefritelor variante de
soluționare a cazului; analiza critică a fiecăreia dintre acestea; ierarhizarea soluțiilor.
5. Luarea deciziei în legătură cu soluția cea mai potrivită și formularea concluziilor
6. Evaluarea modului de soluționare a cazului și evaluarea participanților
Pentru lecția propusă se poate utiliza următorul scenariu:
Profesorul prezintă clasei tema lecției si activitațile necesare derulării acesteia.
Elevii sunt împărţiţi în echipe de câte 3 – 4 persoane. În cadrul fiecărei echipe se va stabili
un lider.
Aceştia se află în atelierul de practică și fiecare grupă va primi câte un balot de țesătură
pentru analiza organoleptică și identificarea defectelor de pe suprafața materialului și câte o fișă de
înregistrare a rezultatelor analizei.
Fișă de înregistrare a defectelor
Analizați balotul de țesătură primit, identificați organoleptic defectele prezente pe suprafața
țesăturii și înregistrați-le în tabelul de mai jos în funcție de cauzele care au condus la apariția lor.
Defecte de materie
primă

Defecte de țesere

Defecte de finisaj

Defecte de ambalare și
transport

În fiecare grup de lucru se vor realiza următoarele activități: derularea balotului pe masa de
lucru, observarea suprafeței țesăturii, identificarea eventualelor defecte, stabilirea tipului defectului,
completarea fișei de înregistrare a defectelor și rularea balotului în condiții de calitate.
Fiecare echipă vine în faţa clasei, și prezintă prin lider rezultatele din fișa de lucru.
Elevii clasei au obligația de a urmări soluţiile propuse de colegi şi de a consemna
completări, întrebări, observaţii vis-à-vis de acestea.
După ce se încheie toate prezentările, echipele îşi reexaminează fișele prin prisma
observaţiilor colegilor și fac completările sau modificarile necesare.
Acest moment al lecţiei este echivalent cu fixarea cunoştinţelor din lecţia tradiţională,
deoarece cursanţii îşi lămuresc unele probleme apărute pe parcursul derulării lecţiei, discutând cu
ceilalţi colegi. În această etapă, rolul profesorului este acela de a coordona desfăşurarea discuţiilor
şi de a oferi informaţii suplimentare, acolo unde este cazul.
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x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
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Exemplu: Rezultatul învăţării vizat: Materii prime specifice proceselor tehnologice din ţesătorii
si tricotaje.
Cunoştinţe

Atitudini

Abilităţi

Proprietățile firelor
textile

Identificarea materiilor
prime specifice din ţesătorii
şi tricotaje

Identificarea independentă
a materiilor prime
Colaborarea cu membrii
echipei de lucru, în scopul
îndeplinirii sarcinilor de la
locul de muncă

Propunem pentru evaluarea abilităţilor specifice rezultatului învăţării vizat la instruire practică
utilizarea unor Fişe de documentare în contexte reale din producţie.
Profesorul va pune la dispoziţie elevilor mai multe mostre de fire de diferite naturi, tipuri, torsiuni si
fineţi.
Elevii vor fi puşi în situaţia de a selecta fire textile, identificându-le proprietăţile, pentru realizarea
materiilor prime specifice diferitelor produse textile confecţionate.
Fişă de documentare
1. Selectaţi din mostrele puse la dispoziţie cate două pentru fiecare tip de produs indicat
în fişă. Prindeţi mostra în tabel în coloana indicată.
2. Precizaţi câte 3 proprietăţi ale fiecărui tip de fir selectat care pot determina alegerea
acestuia pentru ţeserea sau tricotarea materialelor din care sa se confecţioneze
produsele specificate in tabel.
Nr
crt
1

Materiale
textile Tipuri de fire selectate
pentru:
Lenjerie de pat
1.
2.

2

Pardesiu

3

Îmbracaminte
copii

4

Oficiu

5

Total punctaj

1.
2.
pentru 1.
2.

Proprietăţi care determină Punctaj
selectarea
acordat
1.
30p
2.
3.
1.
30p
2.
3.
1.
30p
2.
3.
10p
100p

Timp de lucru: 50 min.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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x
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MODUL III: SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN
INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
x

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Modulul „Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie”,
componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de
pregătire profesională Industrie textilă și pielărie, face parte din cultura de specialitate și pregătirea
practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie”
este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini
necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare
calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și
pielărie sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

STRUCTURĂ MODUL

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 3 APLICAREA NORMELOR
DE SĂNĂTATEA ȘI
SECURITATEA MUNCII (NSSM)
ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI
ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
3.1.1.
3.2.1.
3.1.2.
3.2.2.

Atitudini
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.1.3

3.3.3.

3.2.3.

Conţinuturile învăţării

- Legislaţia privind sănătatea şi securitatea în muncă, de
protecţie pentru situații de urgență şi de protecţie a
mediului.
- Proceduri de lucru pentru aplicarea normelor SSM, PSI
și de protecție a mediului
- Instructaje privind aplicarea normelor SSM și SU şi de
protecţie a mediului pentru industria textilă şi pielărie:
- cerințe referitoare la participare
- utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice
domeniului
- instructaje iniţiale, curente şi periodice
- fişa individuală de instructaj
- documente de informare: fişe, afişe, filme, cataloage,
broşuri, pliante, instrucţiuni de lucru.
Măsuri de igienă şi protecţia muncii :
- echipamente de lucru şi echipamente individuale şi
colective de protecţie
- trusă de prim ajutor
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- materiale igienico-sanitare
- materiale şi mijloace de stingere a incendiilor
Sisteme şi dispozitive de protecţie:
- individuale şi colective specifice locului de muncă.
3.1.4.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.3.4.

Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:
– hidranţi
– stingătoare cu dioxid de carbon, spumă, pulbere etc.
Măsuri de prevenire a incendiilor:
- verificarea stării echipamentelor de protecție pentru
evitarea incendiilor
- verificarea integrității cablurilor de alimentare cu
energie electrică a utilajelor inainte de introducerea
ștecherelor în priză
- anunţarea eventualelor defecţiuni sesizate pentru
remediarea lor

3.1.5.
3.1.6.

3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.3.
3.2.17.

3.3.5.
3.3.2.
3.3.3.

Locuri de muncă periculoase specifice domeniului.
Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă
- situaţii de risc: perturbări funcţionale, defecţiuni ale
utilajelor,
nerespectarea
principiilor
ergonomice,
comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de
muncă, starea fizică şi psihică necorespunzătoare a
lucrătorului
- boli profesionale
Situații periculoase:
- scurtcircuite
- avarii
- incendii şi explozii.
Proceduri de urgenţă în caz de incendii şi calamităţi
naturale
Plan de evacuare în caz de incendiu

3.1.7.

3.2.11.
3.2.16.

3.3.6.

Tipuri de accidente posibile:
– accidente mecanice
– accidente electrice
– accidente termice
– accidente chimice,
în secţiile din industria textilă şi pielărie
Proceduri pentru eliminarea cauzelor care pot determina
accidente:
- avertizarea pericolelor la locul de muncă (semnale de
avertizare: semnale sonore, vizuale, avertismente scrise,
indicatoare, culori de securitate)
- introducerea sistemelor de oprire automată a mașinilor
dacă se intră în zona lor periculoasă
- remedierea defecțiunilor simple (schimbarea acului rupt,
înlocuirea tevilor defecte, etc.)
- metode de anunțare a defecțiunilor mai complexe care
trebuie remediate de echipe specializate (defecțiuni
mecanice, întreruperea alimentarii cu energie electrică,
defecțiuni ale motorului, etc.).
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3.1.8.

3.2.12.

3.3.7.
3.3.6

Măsuri de acordare a primului ajutor în conformitate cu
tipul accidentului
Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată:
- evacuarea accidentaţilor
- anunţarea organelor abilitate, în funcţie de tipul
accidentului.
Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie:
- individuale
- de grup.

3.1.9.

3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.

3.3.8.
3.3.9.

Proceduri pentru selectarea şi depozitarea deşeurilor din
industria textilă şi pielărie
Identificarea deșeurilor care pot fi valorificate
Recipiente pentru depunerea deșeurilor selectate
Locuri pentru depozitarea deșeurilor
Modalități de distrugere a deșeurilor cu respectarea
normelor de protecție a mediului.

x LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI

-

INSTRUMENTE,
MACHETE,
MATERII
PRIME
ȘI
MATERIALE,
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în şcoală sau la operatorul
economic):
Legislaţie privind sănătatea şi securitatea muncii;
Norme de protecţia muncii: norme generale de protecţie a muncii, NSSM pentru industria
confecţiilor din textile, blană şi piele;
Norme generale de prevenire şi stingerea incendiilor;
Trusa de prim ajutor;
Proceduri de urgenţă în caz de incendii şi calamităţi naturale;
Proceduri de lucru în vederea aplicării normelor de protecţie a mediului în industria textilă şi
pielărie;
Echipament de protecţie a muncii: halat, salopetă, încălţăminte de protecţie, ochelari de
protecţie specific domeniului textile-pielărie;
Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: stingătoare cu dioxid de carbon,
spumă, pulbere, etc.
Containere pentru depozitarea selectivă a deşeurilor.

x SUGESTII METODOLOGICE
Conţinuturile modulului „Sănatatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria
textilă și pielărie” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu
nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Se vor parcurge conţinuturile învăţării în totalitatea lor în ordinea precizată în tabelul de mai sus.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
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Modulul „Sănatatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielărie”
are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace
sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de
specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic,
dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
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3. ASOCIAZĂ

6.

A
R
G
U
M
E
N
T
E
A
Z
Ă

5.
A
C
Ț
I
O
N
E
A
Z
Ă

4. ANALIZEAZĂ

2. COMPARĂ

1. DESCRIE

Un exemplu de metodă didactică ce poate
fi folosită în activităţile de învăţare este
metoda cubului, pentru tema Factori de
risc de la locul de muncă – lecţia:
Factori de risc din confecții.
Metoda cubului este o metodă
interactivă de predare care se foloseşte
atunci când se doreşte exploatarea unui
subiect din mai multe perspective.
¾ Se realizează un cub ale cărui feţe
pot fi acoperite cu hârtie de culori
diferite;
¾ Pe fiecare faţă a cubului se scrie
câte una dintre următoarele
instrucţiuni:
DESCRIE,
COMPARĂ,
ASOCIAZĂ,
ANALIZEAZĂ, ACȚIONEAZĂ,
ARGUMENTEAZĂ;

¾ Se poate lucra în perechi sau în grupuri restrânse;
¾ Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată urmând paşii de la
simplu la complex.

Etape:
I. Se anunţă subiectul activităţii didactice;
II. Se anunţă şi se explică metoda de lucru;
III. Se stabilesc cele şase grupe;
IV. Se precizează subiectul de lucru al fiecărei grupe.
¾ Fiecare grup examinează toate particularităţile aspectului surprins pe faţa cubului
repartizată:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
¾
¾
¾
¾

Realizaţi descrierea locurilor periculoase identificate la maşinile simple de cusut;
Comparaţi cu locurile periculoase întâlnite la maşina de surfilat;
Asociaţi noţiunile: Locuri de muncă periculoase și echipamente de protecție;
Analizaţi conceptul: Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă;
Acționați: pentru reducerea factorilor de risc la deservirea mașinii simple de cusut;
Argumentaţi pro sau contra: Un muncitor care se inbolnăvește în timpul perioadei active
contractează o boală profesională.
După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile înscrise pentru a demonstra
sistematizarea cunoştinţelor.
Prin brainstorming, participanţii identifică idei novatoare pe care le includ într-o fişă a
grupei. Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev şi a lucrului în echipe.
Forma finală a conţinuturilor realizate de fiecare grupă este împărtăşită întregii clase (6
minute – câte un minut pentru fiecare faţă a cubului).
Lucrările în forma finală pot fi lipite pe feţele cubului sau desfăşurate pe tablă sau pe un
panou şi se poate face o trecere în revistă a rezultatelor impreună cu elevii, pentru notare.
6
1

2

3

4

5
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x

SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
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Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultate ale învăţării vizate:
Cunoştinţe

Descrierea normelor
NSSM, PSI și protecția
mediului

Abilităţi

Realizarea operaţiilor specifice
domeniului textile-pielărie
respectând legislaţia SSM, PSI;
Participarea la demonstraţii,
aplicaţii practice de utilizare a
echipamentelor de protecţie.

Atitudini

- Asumarea responsabilităţii în
respectarea NSSM, PSI;
- Utilizarea cu responsabilitate
a echipamentului de
protecţie;
- Incadrare in timp;
- Asumarea responsabilităţii
pentru instruirea proprie
privind NSSM şi PSI;

Pentru aceasta se propune următorul model de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE SUMATIV

Subiectul I:
I.Pentru fiecare cerinţă de mai jos scrieţi pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Lucrătorul care îşi schimbă locul de muncă în cadrul unităţii va fi instruit prin
instructajul:
a. Introductiv –general;
b. La locul de muncă;
c. Periodic;
d. Toate trei.
2. Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop însuşirea
cunoştinţelor sau deprinderilor de:
a. Legislaţia muncii;
b. Limitare a factorilor de risc;
c. Deservire a utilajelor;
d. Comunicare între lucrători.
3. Pliantele, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt documente cu
rol de informare a:
a. Lucrătorilor din producţie;
b. Angajaţilor unităţii;
c. Lucrătorilor serviciului intern de protecţie;
d. Lucrătorilor serviciului extern de protecţie.
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4. Instructajul periodic se face:
a. Lucrătorilor desemnaţi;
b. Lucrătorilor nou angajaţi;
c. Lucrătorilor cu vechime mai mare de 10 ani;
d. Tuturor angajaţilor.
5. Perioada destinată instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este
considerată :
a. Timp de instruire;
b. Timp de documentare;
c. Timp de lucru;
d. Timp de informare.
5 puncte
II. În coloana A sunt notate elementele cadrului legislativ, iar în coloana B conţinutul lor. Notaţi în
caiet corespondenţa dintre cifrele coloanei A şi literele coloanei B.
A (elementele cadrului legislativ)
1 Legea 319/2006
2
Legea 307/2006
3
4

Metodologie
Norme specifice

5

Norme proprii

B (conţinut)
a norme de aplicare a legii
b principii generale referitoare la
prevenirea riscurilor
c măsuri specifice
d măsuri şi sarcini de organizare a
sectorului PSI
e măsuri specifice la nivel de
unitate
f reguli la nivel de domeniu

5 puncte
III. Notaţi pe caiet în dreptul cifrei corespunzătoare, litera A dacă propoziţia este adevărată sau
litera F dacă propoziţia este falsă. Transformaţi apoi propoziţiile false în propoziţii adevărate.
1. Lucrătorul poate să absenteze la o etapă de instruire.
2. La angajare lucrătorul este instruit în domeniul securităţii în muncă.
3. Instructajele efectuate sunt consemnate într-un tabel centralizator.
10 puncte
Subiectul II
I.Rezolvaţi pe foaia de examen următoarele cerinţe:
1. Definiţi cizmele sau bocancii din punct de vedere al securităţii muncii;
2. Scrieţi cuvintele lipsă din următoarele enunţuri:
a. Echipamentul individual de protecţie trebuie să corespundă...(1)... locului de muncă;
b. Pentru alegerea echipamentului individual importantă este definirea ...(2)... pe care
trebuie să le aibă;
c. Fişa ...(3)..... se compleatează în cazul grupurilor de vizitatori.
10 puncte
II.Numiţi elementul principal al echipamentului individual de protecţie pentru un lucrător care îşi
desfăşoară activitatea într-un sector cu mult praf, precizând rolul acestui element. Indicaţi 3 măsuri
de protecţie colectivă care duc la eliminarea acestui element
15 puncte
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III.Conform legislaţiei în vigoare, în fişa individuală de instruire sunt prevăzute rubricile de control
medical periodic.
1. Precizaţi persoanele care efectuează controlul medical;
2. Indicaţi două situaţii în care lucrătorii sunt supuşi controlului medical;
3. Precizaţi scopul controlului medical periodic.
15 puncte
Subiectul III
Realizaţi un eseu cu titlul „ Locuri de muncă periculoase la maşina de croit” respectând următoarea
structură de idei:
a. definirea noţiunii de loc periculos;
b. enumerarea locurilor periculoase la maşina de croit;
c. identificarea locului unde se pot produce cel mai uşor accidentări;
d. descrierea accidentului care se poate produce în locul respectiv;
e. indicarea echipamentului de protecţie pentru un muncitor care lucrează la această
maşină.
30 puncte
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 2 ore
x BIBLIOGRAFIE
1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 6 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

Domeniul de pregătire profesională: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
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GRUPUL DE LUCRU:

MARIA PENTILESCU

profesor dr., grad I, I.Ş.J. Suceava

ELVIRA GEORGESCU

profesor grad I, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava

FELICIA NEACŞU

profesor grad I, Liceu Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională FABRICAREA
PRODUSELOR DIN LEMN:
1. Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
2. Operator la fabricarea cherestelei
3. Tâmplar universal
4. Tapițer-plăpumar-saltelar
5. Sculptor-intarsier
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 1. Utilizarea materiilor prime şi a
materialelor tehnologice în industria
lemnului
URÎ 2. Aplicarea normelor generale de
reprezentare în desen a produselor
simple din lemn

Denumire modul
MODUL I. Materii prime şi materiale
tehnologice din industria lemnului
MODUL II. Reprezentarea în desen a
produselor simple din lemn
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PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX – a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului
Total ore/ an:
170
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
68
Modul II. Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn
Total ore/ an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

136
34
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore

Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/
instituția publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de
învățământ sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului
profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. MATERII PRIME ŞI MATERIALE TEHNOLOGICE DIN
INDUSTRIA LEMNULUI
x

Notă introductivă

Modulul „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului”, componentă a ofertei
educaìionale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională
Fabricarea produselor din lemn, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

68 ore/an – instruire practică
Modulul „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului” este centrat pe
rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe
piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale
de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională Fabricarea produselor din lemn sau în
continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1 MATERII PRIME ŞI
MATERIALE TEHNOLOGICE
DIN INDUSTRIA LEMNULUI
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1
1.3.1.
1.2.2.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.1.2.

1.2.3.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.2.

1.1.3.
1.1.7.

1.2.4.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.3.
1.3.7.

Conţinuturile învăţării

Structura şi identificarea macroscopică a lemnului
• Definiţie
• Secţiuni principale prin trunchi: transversală, radială,
tangenţială
• Caracterele structurii macroscopice a lemnului:
măduva, alburn, lemn matur, duramen, inele anuale,
lemn timpuriu, lemn târziu, porii lemnului, raze
medulare, zone de fibre, pete medulare
• Caracteristicile fizice ale lemnului: culoarea, luciul,
textura, desenul, mirosul, gustul
• Identificarea macroscopică a speciilor lemnoase
Defectele lemnului
• Definiţie, cauze
• Defecte de formă a trunchiului
• Defecte de structură
• Noduri
• Crăpături
• Găuri şi galerii de insecte
• Coloraţii anormale şi alteraţii
Materii prime
Cherestea
• Definiţie, terminologie
• Materia primă folosită la fabricarea cherestelei
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1.1.4.
1.1.7.

1.1.5.
1.1.7.

1.1.6.
1.1.7.

1.2.5.
1.2.6.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13
1.2.14.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.3.4.
1.3.7.

• Clasificarea cherestelei
• Domenii de utilizare a cherestelei
Furnire estetice şi tehnice
• Definiţie, clasificare
• Specii lemnoase indigene şi exotice folosite la
fabricarea furnirelor
Produse stratificate
• Placaj: definiţie, structură; clasificare, formate,
grosimi; proprietăţi, domenii de utilizare
• Panel: definiţie, structură; dimensiuni uzuale
• Lemn stratificat
• Produse mulate: din lemn masiv, din furnire, din
aşchii de lemn, din fibre de lemn, cu structură mixtă
Plăci celulare
• Definiţie, structură
• Materiale folosite la fabricare a plăcilor celulare
• Clasificare
Produse aglomerate
• Plăci din aşchii de lemn (PAL, OSB, panouri
înnobilate): definiţie, clasificare, materia primă folosită,
proprietăţi şi domenii de utilizare
• Plăci din fibre de lemn (PFL, MDF): definiţie,
clasificare, materia primă folosită, proprietăţi şi
domenii de utilizare.
Adezivi utilizaţi în industria lemnului
• Proprietăţile şi caracteristicile tehnice ale adezivilor
• Tipuri de adezivi utilizaţi în industria lemnului
• Identificarea principalelor tipuri de adezivi utilizaţi în
industria lemnului

1.3.5.
1.3.7.

Materiale abrazive
• Definiţie şi clasificare
• Simbolizarea materialelor abrazive
• Alegerea materialelor abrazive

1.3.6.
1.3.7.

Materiale tehnologice de finisare
• Definirea şi clasificarea materialelor tehnologice de
finisare
• Materiale tehnologice de pregătire a suportului
lemnos în vederea finisării: decolorare, albire, umplerea
porilor, grunduire, chituire, şpăcluire, colorare.
• Materiale tehnologice peliculogene de finisare
transparentă şi opacă a lemnului: lacuri, emailuri,
vopsele.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Echipamente: lupe cu putere de mărire de cca. 10 ori, pensule, role, perii
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- Materii prime: cherestea, placaj, panel, furnir, MDF, OSB, panouri: furniruite, melaminate,
emailate, texturate, epruvete din lemn de diferite specii, chei de identificare, mostre cu defecte
de formă, de structură, cu noduri, cu găuri şi galerii de insecte, cu coloraţii anormale şi
alteraţii
- Materiale: adezivi, materiale abrazive, materiale de pregătire a suportului pentru finisare,
lacuri, vopsele, emailuri
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului” trebuie
să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire
al elevilor.
Prin parcurgerea conţinuturilor prevăzute în curriculum se asigură obţinerea rezultatelor învăţării
prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională, respectiv dobândirea de către elevi a
cunoştinţelor/ abilităţilor/ atitudinilor necesare utilizării eficiente a materiilor prime şi materialelor
tehnologice din industria lemnului.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului” are o structură
flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate,
ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, iar pentru parcurgerea acestora, profesorul trebuie să
studieze Standardul de Pregătire Profesională.
Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, numărul de ore alocat fiecărei teme
rămânând la latitudinea sa, în funcţie de nivelul de cunoştinţele anterioare ale elevilor, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică, punând accentul pe metode cu
caracter preponderent aplicativ èi creativ.
Plecând de la principiul includerii, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor învăìării propuse în Standardul de
Pregătire Profesională.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, metoda Phillips 6 – 6,
metoda expertului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol,
explozia stelară, metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, tehnica 6/3/5, pălăriile gânditoare,
cafeneaua, metoda cubului, turul galeriei, starburst etc;
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 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta
procesul didactic la particularităţile resurselor existente.
Spre exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de
predare – învăìare „metoda cubului”, pentru tema „Identificarea macroscopică a speciilor
lemnoase”, care vizează următoarele rezultate ale învăţării:
URÎ 1 Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului
1.2.2. Recunoaşterea speciilor pe baza caracterelor structurii macroscopice şi a caracteristicilor
fizice ale lemnului
Tema: Identificarea macroscopică a speciilor lemnoase
Metoda cubului presupune explorarea unui subiect sau a unei situaţii din mai multe perspective
permiţând abordarea complexă şi integrală a unei teme.
Prin aplicarea acestei metode elevii vor putea recunoaşte speciile lemnoase pe baza caracterelor
structurii macroscopice şi a caracteristicilor fizice ale lemnului.
Profesorul va prezenta elevilor un cub pe ale cărui faţete vor fi sarcinile de lucru (descriere,
comparare, analizare, asociere, aplicare, argumentare).
După prezentarea tehnicii de lucru, profesorul împarte clasa în şase grupe (3-5elevi) şi fiecare grupă
îşi alege un lider. Sarcina de lucru pentru fiecare grupă se stabileşte prin aruncarea cubului de către
lider.
Sarcinile de lucru scrise pe faţetele cubului, sunt:
(1) Descrie caracterele structurii macroscopice a lemnului
(2) Analizează aspectul caracterelor structurii macroscopice, pe cele trei secţiuni principale prin
trunchi
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(3) Compară structura macroscopica a speciilor de răşinoase cu structura macroscopică a speciilor

de foioase
(4) Asociază desenul lemnului cu specia lemnoasă
(5) Aplică cheia de identificare pentru speciile de răşinoase
(6) Argumentează importanţa caracteristicilor fizice pentru identificarea speciilor lemnoase

Pentru rezolvarea cerinţelor elevii pot folosi orice sursă de informaţii (fişe de documentare, mostre
de specii lemnoase, planşe, internet etc.).
Fiecare lider va prezenta rezultatele activităţii grupei sale, întregului colectiv. Elevii au posibilitatea
să pună întrebări lămuritoare în legătură cu cele prezentate sau să facă completări.
În final, cele şase fişe se reunesc într-o singură prezentare, prin lipirea lor pe un suport/ tablă, astfel
încât să formeze un cub (tridimensional sau desfăşurat), ca în desenele prezentate.
(4)
(3)

(3)

(6)
(1)

(2)

(4)

(6)

(5)

x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea continuă/ formativă este implicită demersului didactic, permiţând atât profesorului, cât şi
elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a rezultatelor învăţării, să identifice lacunele şi cauzele
lor, să facă remedierile care se impun în vederea reglării procesului de predare/ învăţare.
Evaluarea finală/ sumativă, având caracter aplicativ şi integrat, se realizează la sfârşitul procesului
de învăţare şi informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării este necesar să se aibă în vedere mai ales
evaluarea formativă continuă, evaluarea nu numai a produselor activităţii elevilor, ci şi a proceselor
de învăţare, a abilităţilor şi atitudinilor dezvoltate.
În mod obligatoriu se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare cu rezultatele învăţării şi
standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării, din Standardul de Pregătire
Profesională.
Vor fi evaluate doar rezultatele învăţării evidenţiate în modul şi nu altele.
Pentru evaluarea rezultatelor învăţării prevăzute de programa şcolară se recomandă utilizarea
următoarelor instrumente: observarea sistematică, fişe de observare, tema de lucru (în clasă, acasă)
concepută în vederea evaluării, proba practică, proiectul, portofoliul, fişe de autoevaluare, teste de
evaluare etc.
În continuare, se prezintă un exemplu de instrument de evaluare, test de evaluare, care vizează
următoarele rezultate ale învăţării:
URÎ 1. Materii prime şi materiale tehnologice din industria lemnului
1.2.2. Recunoaşterea speciilor pe baza caracterelor structurii macroscopice şi a caracteristicilor
fizice ale lemnului
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Tema: Identificarea macroscopică a speciilor lemnoase
#MODEL DE ITEMI DE EVALUARE
SUBIECT I
I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 4), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
1. „Duramenul fals” este o caracteristică 3. Canalele rezinifere sunt prezente la:
specifică lemnului de:
a. brad;
a. fag;
b. larice;
b. nuc;
c. molid;
c. salcie;
d. pin.
d. stejar.
2. Lemnul matur a cărui culoare este mai 4. Inelele anuale din imaginea alăturatã sunt
închisă decât a alburnului se numeşte:
prezentate în:
a. duramen;
a. secţiune orizontală;
b. lemn timpuriu;
b. secţiune radială;
c. lemn târziu;
c. secţiune tangenţială;
d. măduvă.
d. secţiune transversală.

I.2. Reprezentaţi pe imaginile de mai jos aspectul inelelor anuale pe principalele secţiuni ale
lemnului. Notaţi în căsuţele libere secţiunea reprezentată.

I. 3. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul
este fals. Reformulaţi enunţul fals astfel încât acesta să devină adevărat.
a. Speciile fără duramen se mai numesc şi specii bicolore.
b. Razele medulare sunt prezente la toate speciile lemnoase.
c. Desenul ondulat se întâlneşte la stejar şi ulm.
d. Una din speciile cu luciu pronunţat este paltinul.
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SUBIECT II
II.1. Identificaţi elementele indicate pe desenul de mai jos, prin litere şi cifre:
A–
B–
C–
1a–
1b2–
3–
4–
5–
6–
7–
8-

II.2. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
1. Numărul de …(1)… anuale măsurat la nivelul suprafeţei solului indică vârsta arborelui.
2. Atât alburnul, cât şi lemnul matur sunt alcătuite din …(2)… lemnoase formate succesiv de
la an la an, datorită activităţii cambiului în decursul perioadelor de vegetaţie.
3. Porii sunt prezenţi numai la speciile de …(3)… (care conţin vase).
4. Culoarea lemnului variază de la o …(4)… lemnoasă la alta, de la alb până la negru.
5. Pe secţiunea radială desenul este accentuat de aspectul …(5)… medulare, mai ales când
acestea sunt numeroase.
SUBIECT III
Pentru cele trei epruvete din lemn numerotate (1, 2,3), prezentate, se cere:
a. Identificaţi după miros care din cele trei epruvete este lemn de răşinoase.
b. Precizaţi specia lemnoasă a fiecărei epruvete, prin analiza desenului şi luciului.
c. Specificaţi care specie (dintre cele trei prezentate) prezintă duramen.
Răspunsurile la cerinţe vor fi trecute în tabelul de mai jos.
Epruveta
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Răşinoase

Specia lemnoasă

Specie lemnoasă cu duramen
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MODUL II. REPREZENTAREA ÎN DESEN A PRODUSELOR SIMPLE DIN LEMN
x

Notă introductivă

Modulul „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn”, componentă a ofertei
educaţionale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională
Fabricarea produselor din lemn, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică
săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional şi are alocat un număr de 136 ore/an,
conform planului de învăţământ, din care:
 34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn” este centrat pe rezultate ale
învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii
în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3,
din domeniul de pregătire profesională Fabricarea produselor din lemn sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2 REPREZENTAREA ÎN
DESEN A PRODUSELOR
SIMPLE DIN LEMN
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
Instrumente pentru măsurat şi trasat
• Materiale (hârtie, creioane, tuş)
• Instrumente: rigla, compas, echer, raportor, florar , planşetă
2.1.2.
2.2.2.
2.3.4.
Norme generale de reprezentare în desenul tehnic
• Formate utilizate în desenul tehnic
2.2.3.
• Linii folosite în desenul tehnic
2.2.10.
• Scări de reprezentare: de mărire, de micşorare, de mărime
naturală
• Indicatorul şi tabelul de componenţă
2.1.3.
2.2.4.
2.3.2.
Semne şi reprezentări convenţionale în industria lemnului
• Semne convenţionale pentru materii prime utilizate la
fabricarea produselor finite din lemn
• Semne convenţionale pentru accesorii metalice
• Semne convenţionale pentru reprezentarea tapiţeriei
2.1.4.
2.2.5.
2.3.3
Mijloace şi reguli generale de reprezentare a produselor
2.1.2.
2.2.10.
2.3.4.
din lemn
• Reprezentarea vederilor: stabilirea numărului de vederi,
amplasarea vederilor în desen
• Reprezentarea secţiunilor: stabilirea numărului de secţiuni,
reprezentarea planului de secţiune, amplasarea secţiunilor în
desen
2.1.5.
2.2.6
2.3.4.
Întocmirea schiţei şi a desenului la scară
• Executarea schiţei:
2.1.4.
2.2.10.
- etapele întocmirii schiţei: identificarea piesei;
2.1.2.
analiza tehnologică; studiul formei; stabilirea numărului
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2.1.6.
2.1.4.
2.1.2.

2.2. 8.

2.3.4.

2.1.7.
2.1.4.
2.1.2.

2.2.9.

2.3.3.
2.3.4.

minim de proiecţii
• Executarea desenului la scară
- etapele executării desenului la scară: alegerea scării;
determinarea formatului hârtiei de desen; desenarea
proiecţiilor;
• Cotarea în desenul tehnic
Reprezentarea asamblărilor, a complexelor şi a
subansamblurilor specifice produselor finite din lemn
• Asamblări pentru repere din lemn
- îmbinări: cu cep drept întreg, cu cep aplicat, cu cep
deschis, ascuns, străpuns, la 90°, la 45°;
- înnădiri: dreaptă, cu lambă şi uluc, în falţ, cu dinţi, în dinţi
coadă de rândunică;
- încheieturi: cu dinţi drepţi, cu dinţi coadă de rândunică,
cu falţ şi uluc, cu falţ dublu, cu cepuri cilindrice aplicate;
• Reprezentarea în desen a complexelor: rame, cadre;
• Reprezentarea în desen a subansamblurilor: sertarul.
• Realizarea schiţei şi a desenului la scară pentru produse
simple din lemn: rame, taburet, măsuţe etc.

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Instrumente: planşetă, liniar, compas, raportor, echer, metru, creion, radieră
- Mostre de materii prime: lemnul masiv, PAL, PFL, placaj, panel, lemn lamelat, plăci
celulare, rame, poliuretan, materiale de umplutură, arcuri
- Produse simple din lemn
x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn” trebuie să fie
abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al
elevilor.
Prin parcurgerea conţinuturilor prevăzute în curriculum se asigură obţinerea rezultatelor învăţării
prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională, respectiv dobândirea de către elevi a
cunoştinţelor/ abilităţilor/ atitudinilor necesare utilizării eficiente a materiilor prime şi materialelor
tehnologice din industria lemnului.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn” are o structură flexibilă, deci
poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
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Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, iar pentru parcurgerea acestora, profesorul trebuie să
studieze Standardul de Pregătire Profesională.
Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, numărul de ore alocat fiecărei teme
rămânând la latitudinea sa, în funcţie de nivelul de cunoştinţele anterioare ale elevilor, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică, punând accentul pe metode cu
caracter preponderent aplicativ èi creativ.
Plecând de la principiul includerii, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor învăìării propuse în Standardul de
Pregătire Profesională.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, metoda Phillips 6 – 6,
metoda expertului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol,
explozia stelară, metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, tehnica 6/3/5, pălăriile gânditoare,
cafeneaua, metoda cubului, turul galeriei, starburst etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta
procesul didactic la particularităţile resurselor existente.
Pentru predarea noţiunilor corespunzător unităţii de rezultate ale învăţării 2 se poate aplica metoda
de predare – învăìare „exerciţiul”, pentru tema „Asamblări pentru repere din lemn. Îmbinări”
care vizează următoarele rezultate ale învăţării:
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URÎ 2 Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn
2.1.6. Reprezentarea asamblărilor, a complexelor şi a subansamblurilor specifice produselor finite din
lemn
Tema: Asamblări pentru repere din lemn. Îmbinări
Metoda exerciţiului constă în efectuarea conştientă şi repetată a unor acţiuni şi operaţii în scopul
formării de priceperi şi deprinderi practice şi intelectuale, dezvoltării unor capacităţi şi aptitudini,
consolidării cunoştinţelor dobândite, stimulării potenţialului creativ al elevilor.
Metoda cuprinde activităţi cu un caracter practic şi aplicativ, realizate de către elevi în scopul
adâncirii înţelegerii şi consolidării cunoştinţelor dobândite, verificării şi corectării lor.
Modul de desfăşurare al lecţiei
• Captarea atenţiei elevilor
În prima parte a lecţiei, cadrul didactic prezintă elevilor tema lecţiei, obiectivele urmărite,
scopul lecţiei, modul de desfăşurare.
Este utilizat material didactic adecvat format din:
– mostre de diferite tipuri de îmbinări pentru repere din lemn: îmbinări cu cep şi scobitură,
cu cep drept întreg, cu cepuri cilindrice aplicate, la 90° şi la 45°;
- machete de repere complexe cu diferite tipuri de îmbinări;
- fişe conspect;
- fişe de lucru;
- calculator, video proiector.
• Prezentarea cunoştinţelor
Profesorul prezintă elevilor noile cunoştinţe:
- clasificarea asamblărilor reperelor din lemn prin îmbinări;
- explică şi demonstrează modul de reprezentare în desen, în succesiunea logică a
operaţiilor, al unei îmbinări reprezentative cu cep drept întreg şi scobitură, folosind materialul
didactic pregătit.
Profesorul comunică elevilor faptul că vor efectua exerciţii practice, constând în
reprezentarea în desen a unei îmbinări a două repere din lemn folosite la fabricarea produselor din
lemn, după modelul prezentat.
• Desfăşurarea activităţilor de învăţare
Sarcinile de instruire sunt individuale. Fiecare elev primeşte o fişă de lucru cu reprezentarea
în desenul de perspectivă a unui tip de îmbinare (sau o machetă a unei îmbinări a două repere din
lemn), urmând ca el să reprezinte vederile celor două repere care se asamblează, în desen la scară
(scara 1:1).
În timpul efectuării sarcinii de lucru profesorul dă indicaţii elevilor privind modul de
rezolvare a sarcinii delucru.
• Oferirea de feed-back elevilor
După rezolvarea sarcinii de lucru profesorul va evalua lucrările şi va oferi feed-back
elevilor.
Se poate aplica şi autoevaluarea sau evaluarea reciprocă în perechi a elevilor.
x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea continuă/ formativă este implicită demersului didactic, permiţând atât profesorului, cât şi
elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a rezultatelor învăţării, să identifice lacunele şi cauzele
lor, să facă remedierile care se impun în vederea reglării procesului de predare/ învăţare.
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Evaluarea finală/ sumativă, având caracter aplicativ şi integrat, se realizează la sfârşitul procesului
de învăţare şi informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării este necesar să se aibă în vedere mai ales
evaluarea formativă continuă, evaluarea nu numai a produselor activităţii elevilor, ci şi a proceselor
de învăţare, a abilităţilor şi atitudinilor dezvoltate.
În mod obligatoriu se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare cu rezultatele învăţării şi
standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării, din Standardul de Pregătire
Profesională.
Vor fi evaluate doar rezultatele învăţării evidenţiate în modul şi nu altele.
Pentru evaluarea rezultatelor învăţării prevăzute de programa şcolară se recomandă utilizarea
următoarelor instrumente: observarea sistematică, fişe de observare, tema de lucru (în clasă, acasă)
concepută în vederea evaluării, proba practică, proiectul, portofoliul, fişe de autoevaluare, teste de
evaluare etc.
Se prezintă în continuare un exemplu de instrument de evaluare, fişă de lucru, care vizează
următoarele rezultate ale învăţării:
URÎ 2. Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn
2.1.6. Reprezentarea asamblărilor, a complexelor şi a subansamblurilor specifice produselor finite
din lemn
#FIŞA DE LUCRU
Aveți la dispoziție următoarele 5 tipuri de îmbinări a două repere de lemn. Rezolvaţi următoarele
sarcini de lucru:
a. Analizaţi cele 5 tipuri de îmbinări primite. Identificaţi fiecare îmbinare şi completaţi
tabelul de mai jos cu denumirea acesteia.
b. Reprezentaţi într-un număr minim de proiecţii, la alegere, una dintre îmbinările
prezentate.

Nr.
crt.

Reprezentarea îmbinării

Denumirea
îmbinării

1.

2.

3.
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4.

5.

Timp de lucru: 20 minute
#FIŞA DE EVALUARE
Se punctează:
- identificarea corectă a fiecărei îmbinări
- completarea tabelului cu denumirea corectă a îmbinării
- reprezentarea corectă, la alegere, a unei îmbinări.

Nr.
crt.

Reprezentarea îmbinării

Denumirea
îmbinării

1.

2.

3.
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4.

5.

x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniul de pregătire
profesională Tehnici poligrafice:
1. Operator montaj, copiat, tipar de probă
2. Tipăritor offset
3. Legător
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menţionate.
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 3
Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)

Denumire modul

URÎ 1. Utilizarea standardelor în procesele
tehnologice poligrafice

MODUL I. Standarde poligrafice

URÎ 2. Pregătirea materialelor pentru
efectuarea proceselor tehnologice poligrafice MODUL II. Pregătirea materialelor poligrafice
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învăţământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: TEHNICI POLIGRAFICE
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I. Standarde poligrafice
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34
-

Modul II. Pregătirea materialelor poligrafice
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

204
34
34

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia
publică parteneră. Condiţiile în care stagiul de practică se desfăşoară în unitatea de învăţământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. STANDARDE POLIGRAFICE
x Notă introductivă
Modulul „Standarde poligrafice”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Tehnici poligrafice, face parte din
cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Standarde poligrafice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Tehnici poligrafice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. UTILIZAREA
STANDARDELOR ÎN
PROCESELE TEHNOLOGICE
POLIGRAFICE

Conţinuturile învăţării

Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
1.1.1.
1.2.1.
1.1.2.
1.2.2.
1.1.3.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.1.4.

1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

Atitudini
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Formate standardizate ale suporturilor de imprimare
poligrafice
Sisteme de unităţi de măsură tipografice
Formatele lucrărilor poligrafice:
- Formate brute;
- Formate finite;
- Dimensiunile oglinzilor paginilor şi a ramelor albe
pentru cărţi şi broşuri;
- Dimensiunile oglinzilor paginilor şi a ramelor albe
pentru buletine şi reviste;
- Dimensiunile oglinzilor paginilor şi a ramelor albe
pentru formatele necuprinse în seriile limită.
Caractere de litere:
- Grupe;
- Familii;
- Corpuri;
- Alură generală;
- Grosime;
- Lăţime;
- Rărire – condensare;
- Ridicare – coborâre.
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Culegerea:
- Culegerea textului;
- Culegerea tabelelor;
- Culegerea formulelor;
- Culegerea semnelor de punctuaţie;
- Culegerea semnelor speciale.
Corectura:
- Etapele corecturii;
- Tipuri de corectură;
- Erata.
Rubricarea:
- Gradarea;
- Alegerea caracterelor;
- Culegerea;
- Paginarea.
Ilustraţiile:
- Tipuri de ilustraţie;
- Tehnici de realizare a formei de imprimare;
- Forme de stocare;
- Scalarea;
- Rezoluţia;
- Culoarea.
Paginarea:
- Paginarea colii de titlu;
- Paginarea colilor de text;
- Indexurile;
- Anexele;
- Legătoria.
Tehnoredactarea:
- Prelucrarea manuscrisului;
- Tehnoredactarea şpalturilor;
- Controlul paginării;
- Controlul semnalului şi al tirajului.
Caiete de sarcini

x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete,
materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
- trusă de desen;
- calculator și echipamente periferice, software de sistem și specific;
- cărți tehnice;
- standarde;
- fișe documentare;
- fișe de lucru;
- coli de hârtie de diferite dimensiuni;
- cartoane;
- trusă de desen;
- calculator și echipamente periferice, software de sistem și specific.
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului ,,Standarde poligrafice” trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,
practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Ca exemplu de metodă didactică propunem Rezolvarea de probleme. Problema prezintă o
dificultate în obţinerea unui anumit rezultat care trebuie depăşită. Depăşirea obstacolului, a situaţiei
problematice, este descrisă de soluţie sau rezolvare obţinută prin examinarea atentă a situaţiei şi
utilizarea unor cunoştinţe în baza unor raţionamente.
Rezolvarea de probleme pune elevul în postura de a găsi soluţie unei situaţii problematice, de
regulă nefamiliară lui, pentru care nu există o rezolvare predeterminată.
Diversitatea problemelor este mare ca şi modul lor de prezentare. Ele se pot prezenta uneori sub
forma unor cerinţe scurte, alteori prin prezentarea detaliată a unui context pentru care se cere o
soluţie teoretică, în raport cu unele aspecte, sau sunt generate de împrejurările în care trebuie
îndeplinite cerinţele unor activităţi practice de laborator sau de producţie. Problemele pot avea o
soluţie unică sau mai multe soluţii care pot fi găsite, uneori, pe căi corecte dar diferite.
În procesul de rezolvare a problemelor elevii parcurg, de regulă, etapele următoare:
x identificarea problemei;
x analiza şi selectarea datelor relevante;
x formularea unor ipoteze care urmează să fie evaluate şi, eventual, validate;
x identificarea procedurii de rezolvare;
x crearea unor modele;
x propunerea unei soluţii;
x evaluarea soluţiei obţinute;
x formularea concluziei (eventual consideraţii asupra acurateţii soluţiei).
Fiecare problemă solicită utilizarea unor cunoştinţe specifice şi fiecare etapă de rezolvare este
în relaţie cu realizarea unor operaţii mentale, de complexităţi diferite, de la operaţii simple până la
cele mai complexe.
Cei care propun probleme trebuie să dea dovadă de originalitate în prezentarea situaţiilor
problematice propuse şi a restricţiilor impuse soluţiilor. Este necesar ca acestea să se raporteze
adecvat scopului evaluării precum şi grupului ţintă. Gradul ridicat de dificultate al unei probleme nu
asigură neapărat atingerea scopului pentru care a fost creată. Nivelul prea scăzut sau prea ridicat de
dificultate al problemelor trebuie evitat, dacă este posibilă furnizarea dovezilor avute în vedere
pentru un nivel mediu de dificultate.
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Rezultatele învăţării vizate:
1.1.3. Formatele lucrărilor poligrafice
1.2.3. Calcularea formatelor brute ale lucrărilor poligrafice
1.2.4. Calcularea formatelor finite ale lucrărilor poligrafice
1.2.5. Determinarea dimensiunilor oglinzilor paginilor şi a ramelor albe pentru cărţi şi
broşuri
1.3.1. Respectarea standardelor poligrafice referitoare la formate
1.3.2. Asumarea iniţiativei în rezolvarea problemelor
1.3.3. Manifestarea gândirii critice în rezolvarea problemelor de paginare tipografică
Exemplu de activitate de învăţare:
Determinaţi dimensiunile oglinzilor paginilor şi ale ramelor albe pentru ediţia de carte, ştiind că
formatul colii de hârtie este de 70 X 100/16 în următoarele situaţii:
a. format estetic;
b. format intermediar;
c. format economic.
În acest exemplu se îmbină activitatea individuală cu cea de grup astfel: se cere elevilor să
determine formatul brut şi finit al cărţii după care se împarte clasa în trei grupe, fiecare dintre
acestea determinând un anumit tip de format al oglinzii paginii respectiv ramelor albe (estetic,
intermediar, economic).
Deoarece problema poate fi rezolvată atât numeric cât şi grafic fiecare grupă va prezenta
celorlalte metoda folosită.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de
evaluare – probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
 Realizarea evaluării pe baza standardului de evaluare asociat unităţii de rezultate ale
învăţării din Standardul de pregătire profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b. finală
 Realizată pe baza standardului de evaluare din Standardul de pregătire profesională ţinând
cont de criteriile, indicatorii de realizare şi ponderea acestora.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate, itemi de tip
rezolvare de probleme, itemi de tip eseu, etc.
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x

Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ, iar la final de tip sumativ,
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Un rezultat al învăţării se va
evalua o singură dată.
Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul
de pregătire profesională.
Exemplu de item de tip Rezolvare de probleme:
Determinaţi dimensiunile oglinzilor paginilor şi ale ramelor albe pentru ediţia de carte, ştiind
că formatul colii de hârtie este de 84 X 108/32.

x Bibliografie
1. Colecţia REVISTA TIPOGRAFILOR, editura CIVIO – Reviste specializate, Bucureşti,
2000 – 2004
2. Colecţia de reviste ,,Tehnica în tipografie” – SERTI, Bucureşti
3. Inna Ciurea, Dinu Constantinescu, Tehnica tiparului plan, Editura Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1965
4. Constantin Ciurea, Maşini de imprimat în industria poligrafică, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1965
5. Dăescu, Constantin, Tehnoredactarea. Principii, norme, reguli, indicaìii, Artpress, 2004
6. Helmut Kipphan, ,,Handbook of Print Media” - Editura Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
ediţia 2001
7. Ion Stancu, Gestiunea financiară - Editura economică 1994
8. Lupea Severina, Olimpia Stan, Tehnici poligrafice, manual pentru clasa IX-a SAM – Editura
Oscar Print - 2006
9. Martin Eisenhut, Heinz Fuchs, Dietmar Leischner, Hans – Helmut Rehhe, Berufsfeld
Drucktechnik Grundstufefachteorie fur alle Berufe der Druckindustrie mit Fachrechenteil,
Verlag Dr. max Gehlan-Bad Hamburg vor der Hohe, 1995
10. Roger Dedame, Les matières d’oeuvre et les méthodes de travail dans l’impression offset,
Editions François Robert, Paris 1990
11. Roger Dedame, La photo reproduction et l’impression offset sur rotatives, Editions François
Robert, Paris 1987
12. Roger Dedame, Les machines offset et leurs équipements, Editions François Robert, Paris
1988
13. Sorin Albaiu, N. Stănică, Utilaje şi tehnologie poligrafică - manual pentru licee industriale
cu profil de poligrafie clasa XI-a – Editura didactică şi pedagogică, 1977
14. Theodor Bădescu, Materiale poligrafice - Editura didactică şi pedagogică, 1966
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MODUL II. PREGĂTIREA MATERIALELOR POLIGRAFICE
x Notă introductivă
Modulul „Pregătirea materialelor poligrafice”, componentă a ofertei educaţionale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Tehnici
poligrafice, face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a
IX-a, învăţământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 204 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

34 ore/an – laborator tehnologic

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Pregătirea materialelor poligrafice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire Tehnici poligrafice sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 1. PREGĂTIREA
MATERIALELOR PENTRU
EFECTUAREA PROCESELOR
TEHNOLOGICE POLIGRAFICE

Conţinuturile învăţării

Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.1.2.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.1.3.

3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.

Atitudini
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

Procedee de tipar
Parametri tehnici ai lucrărilor poligrafice:
- Formatul lucrării;
- Sortimente de suporturi de imprimare;
- Numărul de culori;
- Tirajul;
- Forme de imprimare.
Elementele de referinţă ale lucrărilor tipografice:
- Originale pentru reproducere;
- Tipare de probă;
- Mostre de culoare specială.

Hârtia şi cartonul:
- Istoricul fabricării hârtiei şi cartonului;
- Compoziţia hârtiei;
- Fabricarea hârtiei;
- Prepararea cartonului, mucavalei şi a cartonului
multistrat;
- Finisarea hârtiei şi cartoanelor;
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3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

x

3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.

- Reciclarea hârtiei;
- Aclimatizarea hârtiei;
- Scheme de fabricaţie a hârtiei acoperite;
- Caracteristicile hârtiei;
- Clasificarea hârtiilor.
Materiale plastice:
- Etichete;
- Ambalaje flexibile imprimate.
Folii metalice
Materiale textile
Materiale din piele
Tăierea şi ştanţarea
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

Cerneluri:
- Fabricarea cernelurilor;
- Clasificarea cernelurilor;
- Defecţiuni datorate cernelurilor.
Accesorii pentru modificarea consistenţei şi vitezei de
uscare a cernelurilor
Soluţii de umezire utilizate în procesele tehnologice
poligrafice
Constituenţi şi adjuvanţi pentru prepararea soluţiilor
de umezire
Lacurile
Cauciucurile offset
Forme de tipar
Adezivi
Holograme

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete,
materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
-

maşina de tăiat şi rotunjit hârtie;
maşina de imprimat pentru satinarea şi firnisarea hârtiei;
maşină de ştanţat plăci offset.;
suporturi de imprimare;
firnis;
cerneală;
accesorii pentru modificarea consistenţei şi vitezei de uscare a cernelurilor;
constituenţi şi adjuvanţi pentru prepararea soluţiilor de umezire;
plăci offset;
maşină de ştanţat plăci offset;
aşternuturi offset;
trusa tipăritorului.
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x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului ,,Pregătirea materialelor poligrafice” trebuie să fie
abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care
se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,
practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Recomandăm ca exemplu de activitate de învăţare tehnica Delphy sau ancheta iterativă, care
se înscrie în seria metodelor de stimulare a creativităţii şi presupune următoarele:
– formularea problemei;
– prima persoană dă un răspuns;
– răspunsul ajunge la persoana a doua, care critică prima persoană şi este obligată să caute
altă soluţie;
– cu cele două soluţii se ajunge la persoana a treia care va căuta o altă rezolvare;
– se crează astfel o emulaţie în lanţ.
Rezultatele învăţării vizate:
3.1.3. Suporturi de imprimare
3.2.8. Controlul suporturilor de imprimare din punct de vedere cantitativ şi calitativ
Exemplu de activitate de învăţare:
Se cere elevilor să indice care sunt parametrii cantitativi şi calitativi ai hârtiei pentru
imprimarea tirajului unei lucrări poligrafice prin procedeul offset.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în
care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
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Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de
evaluare – probe orale, scrise, practice.
Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
Realizarea evaluării pe baza standardului de evaluare asociat unităţii de rezultate ale
învăţării din Standardul de pregătire profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b. finală
Realizată pe baza standardului de evaluare din Standardul de pregătire profesională ţinând
cont de criteriile, indicatorii de realizare şi ponderea acestora.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x
x
x
x
x

x

Fişe de observaţie;
Fişe de lucru;
Fişe de autoevaluare;
Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate, itemi de tip
rezolvare de probleme, itemi de tip eseu, etc.
Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ iar la final de tip sumativ,
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Un rezultat al învăţării se va
evalua o singură dată.
Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul
de pregătire profesională.
Propunem ca exemplu de instrument de evaluare itemi de tip întrebări structurate:
Recepţia hârtiei în vederea imprimării offset necesită verificarea unora din parametrii de
calitate.
a. Indicaţi trei parametri de calitate verificaţi înaintea pregătirii hârtiei pentru imprimare.
b. Indicaţi metodele de verificare a parametrilor aleşi.
c. Ce reprezintă un eşantion de probă?

x Bibliografie
1. Colecţia REVISTA TIPOGRAFILOR, editura CIVIO – Reviste specializate, Bucureşti,
2000 – 2004
2. Colecţia de reviste ,,Tehnica în tipografie” – SERTI, Bucureşti
3. Inna Ciurea, Dinu Constantinescu, Tehnica tiparului plan, Editura Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1965
4. Constantin Ciurea, Maşini de imprimat în industria poligrafică, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1965
5. Dăescu, Constantin, Tehnoredactarea. Principii, norme, reguli, indicaìii, Artpress, 2004
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6. Helmut Kipphan, ,,Handbook of Print Media” - Editura Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
ediţia 2001
7. Ion Stancu, Gestiunea financiară - Editura economică 1994
8. Lupea Severina, Olimpia Stan, Tehnici poligrafice, manual pentru clasa IX-a SAM – Editura
Oscar Print - 2006
9. Martin Eisenhut, Heinz Fuchs, Dietmar Leischner, Hans – Helmut Rehhe, Berufsfeld
Drucktechnik Grundstufefachteorie fur alle Berufe der Druckindustrie mit Fachrechenteil,
Verlag Dr. max Gehlan-Bad Hamburg vor der Hohe, 1995
10. Roger Dedame, Les matières d’oeuvre et les méthodes de travail dans l’impression offset,
Editions François Robert, Paris 1990
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificarea corespunzătoare domeniul de pregătire profesională
Producţie media:


Operator producţie şi exploatare film

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării
sus menționată.

Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)

Denumire modul

URÎ 1 Determinarea condiţiilor tehnice
necesare captării imaginii

MODUL I. Tehnologia filmului

URÎ 2 Măsurarea parametrilor de funcționare
specifici

MODUL II. Tehnici de măsurare
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: PRODUCȚIE MEDIA
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I.

Tehnologia filmului
Total ore /an:
din care:

Modul II.

170
Laborator tehnologic
Instruire practică

68

Tehnici de măsurare
Total ore /an:
din care:

136
Laborator tehnologic
Instruire practică

34
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. TEHNOLOGIA FILMULUI
x Notă introductivă
Modulul, „Tehnologia filmului”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Producție media, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

68 ore/an – instruire practică
Modulul „Tehnologia filmului” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Producție media sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1 DETERMINAREA
CONDIŢIILOR TEHNICE
NECESARE CAPTĂRII
IMAGINII
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.1.3.
1.1.4.

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

Conţinuturile învăţării

Sisteme de cinema: normal, caşetat, cinemascop,
panoramic.
Sisteme de redare a sunetului: monoaural, stereo,
analogic, digital.
Tipuri de filmare: cu priză directă, postsincron, cu
frecvenţă normală, cu frecvenţă redusă, cu frecvenţă
accelerată, tipuri speciale.
Genuri de film: ficţiune, documentar, ştiinţific, animaţie,
publicitar.
Perioadele şi etapele de realizare a filmelor: de
pregătire, de producţie, de filmare.
Activităţi cu caracter tehnic: filmare, înregistrare-redare
sunet, mixare, montare, transpunere, prelucrare
Schema tehnologică: reprezentarea grafică a
operaţiunilor pe fluxul tehnologic
Procesul înregistrării şi redării
imaginilor obiectelor în mişcare
Înregistrare imaginilor cine – Tv
Mecanismul perceperii mişcării
cinematografice: bazele
psihofiziologice ale percepţiei mişcării
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1.1.5.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.

cinematografice
Imaginea cinematografică: rezultat al
procesului fotografic clasic (etapele
obţinerii imaginii fotografice)
Principiile înregistrării-redării imaginii: analiza şi
sinteza mişcării.
Genurile foto: de reportaj,
macrofotografia, peisajul, portretul,
fotografia de interior.
Parametri de fotografiere: timp de
expunere, diafragmă, încadrare,
iluminare.
Purtători de imagine - produse media
Tipuri; structură; caracteristici
Tipuri de purtători de imagine:
produse Media (CD, bandă magnetică,
DVD, peliculă cinematografică, hard).
Pelicula cinematografică: structură,
clasificare, proprietăţi fizico –
mecanice, proprietăţi fotografice.
Calitatea imaginii: proprietăţi, culoare, rezoluţie,
contrast.

x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):

-

aparate de filmat;
echipamente auxiliare;
echipamente de iluminare;
peliculă cinematografică;
platouri de filmare, diferite locaţii de filmare;
echipamente cine Tv;
monitor TV;
fişe de lucru;
fişe de documentare.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnologia filmului” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tehnologia filmului” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Domeniul de pregătire profesională: Producție media
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Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este Peer learning –
metoda grupurilor de experţi care este o metodă de stimulare a creativităţii colective ce presupune
următoarele:
- pregătirea grupului;
- expunerea problemei;
- explicarea ideilor în mod liber;
- trierea ideilor şi evaluarea lor;
- selectarea ideilor;
- durată 30 min.
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Rezultatele învăţării vizate:
1.2.1. Identificarea sistemelor cinematografice în funcţie de caracteristicile tehnice definitorii;
1.2.3. Clasificarea sistemelor de cinema;
1.3.1. Manifestarea gândirii critice în analizarea comparativă a diferitelor formate şi sisteme
cinematografice;
Exemplu de activitate de învăţare:
Identificaţi sistemele cinematografice în funcţie de caracteristicile tehnice.
Sugestii
Elevii se împart în 3 grupe.
Sarcina de lucru:
Se prezintă elevilor 3 subteme (Grupa 1 – definiţiile sistemelor cinematografice; Grupa 2 – Tipuri
de sisteme cinematografice; Grupa 3 – avantaje şi dezavantaje ale sistemelor cinematografice).
Fiecare grupă trebuie să studieze subtema. Pentru acest lucru elevii au la dispoziţie 10 minute.
După ce au devenit „experţi” în subtema studiată, se reorganizează grupele astfel încât în grupele
nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute fiecare elev
va prezenta celorlalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior, astfel
încât să-şi însuşească toate cunoştinţele noi şi să atingă competenţele necesare.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în standardul
de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de
realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
Domeniul de pregătire profesională: Producție media
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x
x
x
x
x

Referatul ştiinţific;
Proiectul;
Activităţi practice;
Teste docimologice;
Lucrări de laborator/practice.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Pentru aceasta se propune ca exemplu de instrument de evaluare alcătuirea unui referat cu titlul
Sistemul cinemascop, după următoarea structură de idei :
- definiţia sistemului cinemascop;
- raportul laturilor;
- tipul de peliculă folosit la filmare;
- metode de înregistrare a sunetului.

x Bibliografie
1. Tehnica filmării şi aparatura - P. Alexandrescu, Al. Petculescu, I. Popescu, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977
2. Arta imaginii color video-TV, C-tin. Manoilă, Ed. Militară, 1997
3. Tehnica iluminatului artistic, V. Petrovici, Ed. Tehnică, 1976
4. Sisteme de înregistrare audio-video, Marius oteşteanu, Florin Alexa , Ed. De Vest,
Timişoara, 1997
5. Tehnica filmului de la A la Z, Al. Marin, D. Morozan, Ed. Tehnică 1989
6. Percepţia imaginii cinematografice şi de televiziune, Ovidiu Răduleţ, Ed. Pritech, 2002
7. Tehnologia filmului, Al. Marin, D. Morozan, V. Stătescu, EDP, 1974
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MODUL II. TEHNICI DE MĂSURARE
x Notă introductivă
Modulul, „Tehnici de măsurare”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Producție media, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 136 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Tehnici de măsurare” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Producție media sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1 DETERMINAREA
CONDIŢIILOR TEHNICE
NECESARE CAPTĂRII
IMAGINII
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
3.1.2.
3.2.2.
3.3.2.
3.1.3.
3.2.3.
3.3.3.
3.1.4.
3.2.4.
3.3.4.
3.1.5.
3.2.5.
3.3.5.
3.2.6.
3.3.6.
3.1.6.
3.2.7.
3.3.7.
3.1.7.
3.2.8.
3.3.8.
3.2.9.
3.1.8.
3.3.9.
3.2.10.
3.1.9.
3.3.10.
3.2.11.
3.3.11.
3.1.10.
3.2.12.
3.3.12.
3.2.13

3.1.11.
3.1.12.
3.2.13.
3.1.14.
3.1.15.

3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.

3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.
3.3.16.

Conţinuturile învăţării

Procesul de măsurare şi componentele sale:
Mărimi fizice şi unităţi de măsură
Mijloace de măsurare
Metode de măsurare
Erori de măsurare
Caracteristici metrologice ale mijloacelor de măsurare
Măsurarea mărimilor electrice
Mărimi electrice:
intensitatea curentului electric, tensiunea electrică,
rezistenţa electrică, puterea electric
Legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii şi
electromagnetismului
Circuite de current continuu şi alternativ, gruparea
componentelor pasive de circuit, filtre RC.
Mijloace de măsurare pentru mărimile electrice
Extinderea domeniului de măsurare (èuntul, rezistenìa
adiìională).
Controlul calității semnalului video
Osciloscopului
Monitorul de formă de undă (Waveform monitor)
Vectroscopul
Aparate pentru măsurarea luminii (exponometrul, TCmetrul, colorimetrul, luxmetrul, flashmetrul)
Controlul calității semnalului audio
VU-metrul
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x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic):

-

aparate de filmat;
echipamente auxiliare;
echipamente de iluminare;
peliculă cinematografică;
platouri de filmare, diferite locaţii de filmare;
Echipamente cine Tv;
Monitor TV;
Fişe de lucru;
Fişe de documentare.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tehnici de măsurare” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tehnici de măsurare” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
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Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este diagrama
paianjen
Sugestii :
Timp de lucru : 20 minute
Activitate
individuală sau pe grupe de 2-3 elevi .
Conţinut : reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, calibrarea pe verticală, sincronizarea.
Obiectiv : în urma acestei activităţi veţi cunoaşte reglajele osciloscopului, modul cum se face
calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea.
Sarcina de lucru :
Folosind fişa de documentare şi alte surse(cărţi tehnice, caiet de notiţe, Internet etc) obţineţi
informaţii despre reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontală, pe verticală, sincronizarea după
modelul următor :
Calibrarea pe
orizontală

Reglajele
osciloscopului
Osciloscopul
Sincronizarea
osciloscopului

Calibrarea pe
verticală

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
c. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
Domeniul de pregătire profesională: Producție media

12

749

d.

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în standardul
de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de
realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Pentru aceasta se propune un model de test de evaluare
Subiectul I

30 puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi pe foaia de test, litera corespunzătoare
răspunsului corect :
10 puncte
1. Elementul constructiv principal al unui osciloscop este :
a – atenuatorul
b – amplificatorul
c – generatorul bază de timp
d – tubul catodic
2. Pentru obţinerea unei imagini stabile pe ecranul unui osciloscop este necesar ca între frecvenţele
celor două semnale aplicate plăcilor de deflexie X şi Y să existe relaţia :
1
fB
; c) fA = fB ; d) f A
.
a) fA = n·fB ; b) f A
n
fB
3. Oscilosopul poate fi utilizat la :
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a – măsurarea factorului de calitate
b – compararea diferitelor semnale electrice
c – măsurarea puterii
d – măsurarea reactanţelor
4. Spre deosebire de funcţionarea periodică, funcţionarea cu baza de timp declanşată a
osciloscopului este comandată de semnalul :
a – generatorul bazei de timp
b – circuitul pentru controlul intensităţii spotului
c – de vizualizat
d – circuitul de sincronizare
5. Forma de variaţie a tensiunii bază de timp este :
a – trapezoidală
b – sinusoidală
c – dreptunghiulară
d – dinte de ferăstrău
I.2. Transcrieţi pe foaia de test, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul
ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevărat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că
enunţul este fals.
10 puncte
a – Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce
reprezintă variaţia în timp a unor mărimi electrice sau dependenţa între două mărimi electrice.
b – Deviaţia spotului pe ecran depinde de potenţialul electrodului de comandă.
c – Pentru ca imaginea pe ecranul osciloscopului să fie stabilă trebuie ca frecvenţa semnalului de
vizualizat să fie multiplu întreg al frecvenţei bazei de timp.
d – Tunul electronic are rolul de a emite, focaliza şi devia fascicolul de electroni.
e – Generatorul tensiunii bază de timp are ca element principal un circuit RC.
I.3. În coloana A sunt enumerate părţi componente ale tubului catodic al osciloscopului, iar în
coloana B, rolul lor. Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
10 puncte
A. Părţi componente ale tubului catodic al
osciloscopului
1. Anodul de focalizare
2. Catodul
3. Anodul de accelerare
4. Grila de comndă
5. Plăcile de deflexie

B. Rolul lor
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Comandă luminozitatea ecranului
Claritatea maximă a imaginii de pe
ecran
Măreşte viteza electronilor spre
ecran
Deviază fascicolul de electroni
Încălzeşte ecranul
Emite uşor electroni

Subiectul II
30 puncte
1. Precizaţi modurile de funcţionare ale generatorului bază de timp la osciloscoapele moderne.
4 puncte
2. Scrieţi pe foaia de test informaţia corectă care completează spaţiile libere.
6 puncte
a. Tubul catodic este elementul …....(1)…… al osciloscopului.
b. Circuitul de întârziere are rolul de a ………(2)……….semnalul astfel încât acesta să se aplice
plăcilor Y după ce baza de timp a început să ………(3) …….
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3. În figura alăturată este reprezentată schema bloc a tubului catodic.

20 puncte

a – Precizaţi denumirea părţilor componente notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
b – Precizaţi rolul blocurilor notate cu 2, 5 şi 7.
Subiectul III
30 puncte
1. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a unui aparat de măsurat. Răspundeţi la
următoarele cerinţe :

a – Precizaţi denumirea aparatului de măsurat.
b – Indicaţi denumirile blocurilor din figură.
c – Explicaţi rolul funcţional al blocurilor notate cu 1, 3, 9, 10.

Barem de corectare şi notare
Subiectul I
30 puncte
I.1. 1d ; 2a ; 3b ; 4c ; 5d .
10 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă, se acordă 0
puncte.
I.2. a – A ; b – F ; c – A ; d – F ; e – A .
10 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă, se acordă 0
puncte.
I.3. 1b ; 2f ; 3c ; 4a ; 5d .
10 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0
puncte.
Subiectul II
30 puncte
1. Continuu (relaxat) generând un semnal periodic
4 puncte
Declanşat – comandat de semnalul de vizualizat.
2.
6 puncte
a 1 – principal
b 2 – întârzie ; 3 – funcţioneze
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0
puncte.
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3.
20 puncte
a) 1 – catod
2 – grilă (electrod) de comandă
14 puncte
3 – anod de focalizare
4 – anod de accelerare
5 – plăci de deflexie pe verticală
6 – plăci de deflexie pe orizontală
7 - ecran
b) - Grila de comandă controlează numărul electronilor care se îndreaptă spre ecran şi reglează
luminozitatea spotului de pe ecran.
- Plăcile de deflexie pe verticală permit deviaţia fascicolului de electroni pe verticală.
- Ecranul transformă energia cinetică a electronilor în energie luminoasă.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0
puncte.
Subiectul III
30 puncte
a – osciloscopul catodic
2 puncte
20 puncte
b – 1 – atenuatorul pe verticală Aty
2 – amplificatorul pe verticală Ay
3 – circuitul de întârziere C1
4 – tubul catodic TC
5 - atenuatorul pe oriziontală Atx
6 – amplificatorul pe orizontală Ax
7 – circuitul de sincronizare CS
8 – generatorul bază de timp GBT
9 – circuitul pentru controlul intensităţii spotului CCIS
10 – blocul de alimentare BA
c – Atenuatorul pe verticală Aty micşorează semnalele prea mari înainte de a fi aplicate
amplificatorului Ay.
– Circuitul de întârziere C1 are rolul de a întârzia semnalul astfel încât acesta să se aplice plăcilor Z
după ce baza de timp a început să funcţioneze. În acest fel semnalul se vizualizează corect.
– Circuitul pentru controlul intensităţii spotului CCIS protejeză ecranul cînd baza de timp este
blocată, prin aplicarea unei tensiuni negative pe grila de comandă. Acest circuit este folosit şi la
stingerea spotului pe durata cursei de întoarcere.
– Blocul de alimentare BA conţine surse stabilizate de înaltă şi joasă tensiune şi asigură
alimentarea blocurilor osciloscopului.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0
puncte.
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 6 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

Domeniul de pregătire profesională: AGRICULTURĂ

2016
Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Domeniul de pregătire profesională: Agricultură

1

754

GRUPUL DE LUCRU:

CHIRIŢĂ EUFROSINA
DRINOVAN MARIA
GAŞPAR ANGELA
IONAŞCU MARIA
LIVADARIU FLORICA
MATEI MONICA
OPREA DELIA
PĂDURARU NICULINA
PETRE ANGELA
POPA ELENA
SALOMIA MIHAELA
TUREAC ANIŞOARA

Profesor grad didactic I, Grupul Şcolar Agricol „Sf. Haralambie”
Turnu Măgurele
Profesor grad didactic I, Colegiul ,,Ţara Bârsei”
Prejmer
Profesor grad didactic II, Colegiul ”Vasile Lovinescu”
Fălticeni
Profesor grad didactic I, Colegiul ,,Ţara Bârsei”
Prejmer
Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic „Pontica”,
Constanţa
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol ,,Gh. Ionescu-Siseşti”
Valea Călugărească
Profesor grad didactic I, Colegiul ,,Ţara Bârsei”
Prejmer
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj”
Bucureşti
Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic “Pamfil Şeicaru”
Ciorogârla - Ilfov
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol ,,Gh. Ionescu-Siseşti”
Valea Călugărească
Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj”
Bucureşti
Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic „Pontica”,
Constanţa

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională
AGRICULTURĂ:
1. Agricultor culturi de câmp
2. Lucrător în agroturism
3. Lucrător în agricultura ecologică
4. Piscicultor și prelucrător de pește
5. Horticultor
6. Fermier montan
7. Zootehnist
8. Apicultor-Sericicultor
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 3 Utilizarea maşinilor agricole şi
zootehnice
URÎ 4 Realizarea activităţilor unităţii
agricole în relaţia cu piaţa

Denumire modul
MODUL I. Maşini agricole şi zootehnice
MODUL II. Unităţile agricole în relaţia cu piaţa
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX –a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii

Domeniul de pregătire profesională: AGRICULTURĂ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Maşini agricole şi zootehnice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

204
34
34

Modul II. Unităţile agricole în relaţia cu piaţa
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/
instituția publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de
învățământ sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului
profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: MAŞINI AGRICOLE ŞI ZOOTEHNICE
x

Notă introductivă

Modulul „Maşini agricole şi zootehnice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Agricultură, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 204 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

34 ore/an – laborator tehnologic

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Maşini agricole şi zootehnice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Agricultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. UTILIZAREA MAŞINILOR
AGRICOLE ŞI ZOOTEHNICE
Rezultate ale învăţării
Conţinuturile învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
Clasificarea tractoarelor:
- după destinaţie, după putere, după tipul organelor de
3.1.2.
3.2.2.
3.3.2.
rulare
3.1.3.
3.2.3.
3.1.4.
3.2.4.
Părţile componente ale tractorului:
3.1.5.
3.2.5.
- părţile principale ale tractoarelor şi rolul lor:
motorul, transmisia, organele de rulare, organele de
3.2.6.
conducere, şasiul, suspensia, utilajul auxiliar şi
3.2.7.
echipamentul electric
- părţile componente ale motorului şi rolul lor:
mecanismul motor, mecanismul de distribuţie,
sistemul de alimentare, sistemul de ungere, sistemul
de aprindere, sistemul de răcire, instalaţia de
pornire.
Echipamentele de lucru ale tractorului:
- dispozitivul de tracţiune, priza de putere, instalaţia
hidraulică, mecanismul de suspendare, transmisia la
curea, cupla pentru remorcă
3.1.6.
3.2.8.
3.3.3
Maşini agricole pentru fertilizarea solului
- Clasificare: maşini pentru administrat îngrăşăminte
3.1.7.
3.2.9.
3.3.4
(organice și minerale- solide şi lichide), maşini pentru
3.1.8.
3.2.10
3.3.5.
administrat amendamente
3.1.9.
3.2.11
- Maşini pentru administrat îngrăşăminte organice: părţi
3.2.12
componente, proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor
3.2.13
şi executarea lucrării de fertilizare
3.2.14
- Maşini pentru administrat îngrăşăminte minerale: părţi
3.2.15.
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3.1.10.
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14

3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.20
3.2.21
3.2.22
3.2.23

3.3.6
3.3.7
3.3.8

3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18

3.2.24
3.2.25.
3.2.26
3.2.27

3.3.9
3.3.10

3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23

3.2.28
3.2.29
3.2.30
3.2.31
3.2.32

3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

componente, proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor
şi executarea lucrării de fertilizare
- Maşini pentru administrat amendamente: părţi
componente, proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor
şi executarea lucrării
Maşini agricole pentru pregătirea solului
- Pluguri: clasificare, părţi componente, cuplarea
plugului la tractor, executarea lucrării de arat
- Grape: clasificare, părţi componente, cuplarea grapei
la tractor, executarea lucrării de grăpat
- Tăvălugi, nivelatoare: clasificare, părţi componente,
cuplarea la tractor și executarea lucrărilor
- Freze: destinație, părţi componente, cuplarea la tractor
și executarea lucrărilor
- Sape rotative: destinație, părţi componente, cuplarea la
tractor și executarea lucrărilor
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la
efectuarea lucrărilor de pregătirea solului
Maşini agricole pentru înfiinţarea culturilor
- Semănători: clasificare, părţi componente, proces de
lucru, cuplarea la tractor a maşinilor de semănat păioase
și prășitoare, executarea lucrărilor de semănat păioase și
prășitoare
- Maşini de plantat: clasificare, părţi componente,
proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor şi executarea
lucrării de plantat
- Maşini de plantat cartofi: clasificare, părţi
componente, proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor
şi executarea lucrării de plantat
- Maşini de plantat răsaduri: clasificare, părţi
componente, proces de lucru, pregătirea agregatelor şi
executarea lucrării de plantat
- Maşini de plantat bulbi: clasificare, părţi componente,
proces de lucru, cuplarea mașinii la tractor şi executarea
lucrării de plantat
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la
efectuarea lucrărilor de semănat și plantat
Agregate agricole pentru îngrijirea culturilor
- Clasificarea agregatelor pentru îngrijirea culturilor
- Maşini pentru îngrijirea culturilor - maşini pentru
prăşit, mașini pentru stropit, mașini pentru prăfuit,
maşini combinate de stropit şi prăfuit: părţi componente,
proces de lucru, cuplarea mașinilor la tractor,
executarea lucrărilor
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la
efectuarea lucrărilor
Maşini agricole pentru recoltarea culturilor
- Maşini pentru recoltat plante furajere: tipuri,
tehnologie de recoltare, părţi componente, cuplarea la
tractor a mașinilor, executarea lucrării de recoltat plante
furajere
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3.1.24

3.2.33

3.1.25
3.1.26
3.1.27
3.1.28
3.1.29
3.1.30
3.1.31

3.2.34
3.2.35
3.2.36
3.2.37
3.2.38
3.2.39

3.3.14
3.3.15
3.3.16

- Maşini pentru recoltat cereale păioase: tipuri,
tehnologie de recoltare, părţi componente, executarea
lucrărilor de recoltat
- Maşini pentru recoltat porumb: tipuri, tehnologie de
recoltare, părţi componente, executarea lucrărilor de
recoltat porumb
- Maşini pentru recoltat rădăcinoase şi tuberculifere:
tipuri, tehnologie de recoltare, părţi componente, proces
de lucru, executarea lucrării de recoltat rădăcinoase și
tuberculifere
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la
efectuarea lucrărilor de recoltat
Maşini şi instalaţii zootehnice:
- Maşini şi instalaţii pentru pregătirea și distribuirea
hranei la bovine, porcine şi păsări: tipuri, părți
componente, proces de lucru, exploatarea mașinilor
conform tehnologiei
- Instalaţii pentru alimentarea cu apă la bovine, porcine
şi păsări: tipuri de adăpători, părți componente, proces
de lucru, exploatarea adăpătorilor
-Utilaje pentru întreţinerea animalelor şi adăposturilor:
echipamente pentru întreținerea animalelor, utilaje
pentru ventilația și încălzirea adăposturilor, utilaje
pentru evacuarea dejecțiilor din adăposturile de bovine,
porcine și păsări- părți componente, proces de lucru,
exploatarea instalațiilor
- Maşini şi instalaţii pentru recoltarea produselor
animaliere - instalații de muls: tipuri, părți componente,
proces de lucru, exploatarea instalațiilor de muls
- Norme de securitate şi sănătatea în muncă la
efectuarea lucrărilor zootehnice mecanizate

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Tractor pe roţi, echipamente de lucru
- Părţile principale ale tractorului: motorul, transmisia, organele de rulare, organele de
conducere, şasiu, suspensia, utilajul auxiliar, echipamentul electric
- Maşini pentru pregătirea solului: pluguri, grape, tăvălugi, nivelatoare, freze, sape rotative
- Maşini agricole pentru fertilizarea solului: maşini pentru administrat îngrăşăminte (minerale
şi organice, solide şi lichide), maşini pentru administrat amendamente
- Maşini pentru semănat şi plantat: semănători universale, semănători de precizie, maşini de
plantat tubercule, bulbi, răsaduri
- Maşini pentru întreţinerea culturilor: cultivatoare, maşini pentru fertilizat suplimentar,
maşini şi echipamente de stropit şi prăfuit
- Maşini pentru recoltat: motocositoarea, vindroverul, grebla, presa de balotat, combina pentru
recoltat cereale păioase, combina pentru recoltat porumb, echipament pentru recoltat
porumb, maşini pentru recoltat leguminoase, maşini pentru recoltat rădăcinoase, maşini
pentru recoltat tubercule
- Maşini şi instalaţii zootehnice: maşini şi instalaţii pentru pregătirea hranei, maşini şi
instalaţii pentru distribuirea hranei, instalaţii pentru alimentarea cu apă, adăpători, utilaje
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pentru asigurarea microclimatului în adăposturi, instalaţii pentru recoltarea produselor
animaliere
- Tipuri de materii prime şi materiale: seminţe, răsaduri, îngrăşăminte
x Sugestii metodologice
La baza elaborării curriculum-ului „Maşini agricole şi zootehnice” a stat Standardul de Pregătire
Profesională, respectiv unitatea de rezultate ale învăţării ,,Utilizarea maşinilor agricole şi
zootehnice”.
Standardul de Pregătire Profesională s-a proiectat după un model nou, centrat pe rezultate ale
învăţării (cunoştinţe, abilităţi, atitudini).
Conţinuturile modulului trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile
şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor, prin folosirea metodelor şi procedeelor didactice perfect
adaptate scopurilor propuse.
Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite în
şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa.
Metode ca studiul de caz, descoperirea, problematizarea, brainstormingul, turul galeriilor, exerciţiul,
mozaicul, lucrul pe staţiuni, portofoliul de grup, cadranele, explozia solară, metoda Frisco etc., în
care activitatea didactică este centrată pe elev, au eficienţă maximă în procesul de predare –
învăţare.
Utilizarea metodelor activ-participative în procesul instructiv educativ accelerează însuşirea
cunoştinţelor, formarea abilităţilor şi aptitudinilor şi contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor
psihice.
Alegerea metodelor activ participative nu reprezintă un scop în sine, ci se realizează în funcţie de
conţinuturile de învăţare, de obiectivele propuse, de participanţi şi de modalităţile de integrare
adecvată în strategia generală, însă este recomandat să se folosească în combinaţie cu metodele
tradiţionale. Nu se poate face o delimitare fermă între metodele tradiţionale şi cele moderne, iar „în
funcţie de abordările profesorului, bariera dintre ele se atenuează sau chiar poate să dispară”.
Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea
şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale, de
grup, sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. „Învăţarea
în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o
complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai
activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare
fructuoasă.” (Ioan Cerghit)
Se recomandă ca orele să se desfăşoare în laboratoare sau/ şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform
recomandărilor precizate în unităţile de rezultate ale învăţării.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Pentru eficientizarea procesului de predare/ învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp
activitatea didactică prin elaborarea de fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de observaţie, probe
de evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor necesare, precum şi a spaţiului de lucru.
Numai astfel, prin asigurarea resurselor materiale, elevii pot să dobândească cunoştinţe, să-şi
formeze abilităţile şi atitudinile cerute de unitatea de rezultate ale învăţării.
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Exemplificare metodă didactică:
Gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi
Aceasta este o tehnică prin care participanţii învaţă unul de la celălalt şi încearcă să-şi exprime
propriile idei într-un mediu prietenos, înainte de a le face publice. Tehnica acesta poate fi utilizată
în oricare din etapele lecţiei.
Tehnica dă posibilitatea elevilor de a se implica în identificarea răspunsului (răspunsurilor) la o
temă dată, de a cerceta răspunsuri alternative la o întrebare, de a participa, oferă un mediu sigur în
care elevii pot comunica.

Derularea activităţii:
Tema: Pregătirea pentru lucru a agregatelor de arat
Pasul 1: Profesorul formulează sarcina de lucru: Etapele de pregătire a agregatelor agricole
pentru efectuarea lucrării de arat
Pasul 2: Profesorul le solicită elevilor să gândească individual răspunsuri la sarcina formulată.
Pasul 3: Elevii discută apoi în perechi răspunsurile identificate.
Pasul 4: Profesorul monitorizează discuţiile în perechi.
Pasul 5: Fiecare pereche formulează propriile răspunsuri la întrebare.
Pasul 6: Grupele împărtăşesc răspunsurile lor cu întreaga clasă.
Pasul 7: Profesorul apreciază răspunsurile corecte şi concluzionează sau prezintă soluţiile corecte la
problema prezentată
x

Sugestii privind evaluarea

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor
corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru
formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare.
În parcurgerea modulului se pot utiliza atât metode tradiţionale de evaluare, cât şi metode
alternative de evaluare.
Evaluarea se poate realiza:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
b. finală
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Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de autoevaluare
x Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de
tip rezolvare de probleme
x Lucrări de laborator, lucrări practice
Pentru modulul „Mașini agricole și zootehnice” folosiţi aceste metode de evaluare ţinând cont de
stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic).
Rezultatele educative pot fi mult amplificate dacă se foloseşte:
1. autoevaluarea (autocorectare şi autonotare) prin care elevul se poate evalua singur.
Autoevaluarea poate să meargă de la autocorectare verbală şi scrisă, până la autonotare mai mult
sau mai puţin supravegheată de către profesor. Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate
are efecte benefice pe mai multe planuri cum ar fi:
a) Elevul exercită rolul de participant la propria sa formare
b) Ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare
pentru atingerea competenţelor stabilite prin SPP
c) Cultivă motivaţia lăuntrică faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă
faţă de propria activitate
2. coevaluarea (corectare reciprocă, notare reciprocă) prin care elevii sunt puşi în situaţia de
a-şi evalua colegii prin reciprocitate, strategie de implicare, care pune în valoare capacităţile de
gândire în cooperare.
Metodele alternative de evaluare pot fi utilizate cu succes pentru că:
− pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legatură cu instruirea/ învăţarea, de
multe ori concomitent cu aceasta;
− pe de altă parte ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care
vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare.”
Acestea pot fi: portofoliul; hărţile conceptuale; proiectul; jurnalul reflexiv; observarea sistematică
a activităţii şi a comportamentului elevului; fişa pentru activitatea personală a elevului;
investigaţia; interviul; înregistrări audio şi/ sau video etc.
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Evaluarea activităţii practice: Pregătirea pentru lucru a agregatelor de arat
Fişă de lucru nr. 1
Pregătirea pentru lucru a agregatelor de arat
Data : ...................
Clasa : ..................
Elevul : ....................
Sarcină de lucru:
1. Executaţi operaţiile de pregătire pentru lucru a agregatului de arat format din tractor şi plug
purtat cu 3 trupiţe
Fişa de observare
Nr. crt.

Operaţia executată

1

Efectuarea operaţiilor de întreţinere tehnică zilnică

2

Cuplarea plugului la tractor

3

Reglarea orizontalităţii cadrului

4

Reglarea adâncimii de lucru

5

Reglarea lăţimii de lucru

Evaluarea

x Bibliografie
1. N. Pătraşcu, Gr. Caraciugiuc- Manual Mecanizarea agriculturii, Editura Ceres, Bucureşti, 1982
2. C. Scrioşteanu, M. Moisiu, M. Ionaşcu, ş.a Pregătire de bază în agricultură –Manual instruire
practică” - Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003
3. D. Toma, V. Scripnic, C. Mitroi –Manual Maşini şi instalaţii agricole - Editura Ceres,
Bucureşti, 1984
4. N. Pătraşcu, C .Popescu - Motoare –Tractoare, EdituraTehnică Bucureşti, 1993
5. V. Scripnic, P. Babiciu - Maşini agricole, Editura Ceres, Bucureşti, 1979
6. M. Căproiu, ş.a - Maşini şi instalaţii zootehnice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1982
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MODUL II: UNITĂŢILE AGRICOLE ÎN RELAŢIA CU PIAŢA
x

Notă introductivă

Modulul „Unităţile agricole în relaţia cu piaţa” este o componentă a ofertei educaţionale
(curriculare) pentru domeniul de pregătire Agricultură, clasa a IX-a, filiera tehnologică şi are alocat
un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Unităţile agricole în relaţia cu piaţa” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Agricultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 4. REALIZAREA
ACTIVITĂŢILOR UNITĂŢII
AGRICOLE ÎN RELAŢIA CU
PIAŢA
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.1.2.
4.2.2.
4.2.3.

4.1.3.
4.1.4
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

Conţinuturile învăţării

Întreprinderile agricole.
x Definirea noţiunilor de unitate agricolă, întreprindere
agricolă, exploataţie agricolă.
x Tipuri de unităţi agricole
- Întreprinderi agricole
- Exploataţii agricole
- Ferme agricole de semisubzistenţă
- Cooperative agricole
- Societăţi agricole şi alte forme de asociere în
agricultură
- Persoane fizice autorizate şi întreprinderi familiale.
x Caracteristicile unităţilor agricole: tehnico-productive,
economico-sociale, organizatorico-administrative.
x Surse de informare cu privire la forma juridică şi
modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor
din domeniul agricol.
x Compararea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor
tipuri de unităţi agricole.
x Particularităţile întreprinderilor din agricultură.
x
Resursele materiale
- Fondul funciar: concept, particularităţi
- Categorii de materii prime şi materiale necesare, în
funcţie de obiectul de activitate
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4.1.8.

4.2.9.

- Echipamente tehnologice necesare
x Resursele umane
- Categorii de personal în funcţie de obiectul de
activitate
- Nivel de calificare
- Recrutarea şi selecţia personalului
-Încadrarea, formarea, motivarea, evaluarea personalului
x Resursele financiare
- Stabilirea necesarului de finanţare
- Surse de finanţare proprii şi străine
- Accesarea fondurilor nerambursabile
x Cheltuielile directe şi indirecte
x Cheltuielile fixe şi variabile
x Noţiunea de cost
- Tipuri de costuri: costul de achiziţie, costul de
producţie, costul unitar, costul total
- Exemple de calcul al diferitelor costuri
x Noţiunea de preţ și tarif
- Categorii de preţuri: preţul producătorului, preţul cu
ridicata (en-gros), preţul cu amănuntul (en-detail)
- Criteriile care stau la baza stabilirii preţului (tarifului)
- Nivelul costului de producţie
- Marja de profit prognozată
- Nivelul preţurilor pe piaţă
- Evoluţia cursului valutar etc.
x
Cheltuielile unităţii agricole
- Cheltuielile activităţii de exploatare:
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
Cheltuieli cu servicii prestate de terţi
Cheltuieli cu personalul şi asigurările sociale
Cheltuieli cu impozite şi taxe
Cheltuieli cu amortizarea echipamentelor etc.
- Cheltuielile activităţii financiare:
Cheltuieli cu dobânzi
Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar
Cheltuielile activităţii extraordinare
Pierderi din calamităţi naturale
x
Veniturile unităţii agricole
- Veniturile din activitatea de exploatare:
Veniturile din vânzarea produselor sau serviciilor (cifra
de afaceri)
Veniturile din subvenţii pentru exploatare
- Veniturile din activitatea financiară:
Veniturile din dobânzi
Venituri din diferenţe de curs valutar etc.
- Veniturile din activitatea extraordinară:
Venituri din despăgubiri pentru calamităţi
x
Rezultatul activităţii
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4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.

4.2.10.
4.2.11.

4.3.5.
4.3.6.

4.1.13.
4.1.14.

4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.

4.3.7.
4.3.8.

4.1.15.

4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.

4.3.9.
4.3.10.

x
Documentele de evidenţă
- Importanţa documentelor de evidenţă
- Norme metodologice de întocmire, verificare,
corectare, utilizare, circulație, păstrare și arhivare a
documentelor justificative.
- Clasificarea documentelor
- Elementele principale ale documentelor
- Principalele documente utilizate în activitatea unei
unităţi agricole
- Completarea documentelor contabile
x
Activitatea de aprovizionare a unităţii agricole
- Criterii de selecţie a furnizorilor
- Contractul de vânzare-cumpărare
- Documentele însoţitoare de certificare a calităţii
- Recepţia bunurilor
- Întocmirea documentelor aferente activităţii de
aprovizionare: cerere de ofertă, comanda, factura, nota
de intrare- recepție, fișa de magazie.
x
Activitatea de vânzare a producţiei obţinute
- Identificarea beneficiarilor
- Întocmirea ofertei de produse şi servicii
- Întocmirea documentelor aferente vânzării produselor
şi serviciilor: dispoziție de livrare, avizul de însoțire a
mărfii, factură

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
-

x

Calculator, videoproiector, imprimantă, fişe, coli de flipchart, documente tipizate
Conexiune la internet
Formulare tipizate contabile
Legislaţia în vigoare: Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, Legea 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Legea cooperaţiei agricole nr.
566/2004, OUG 108/2001 şi Legea nr. 166/2002 privind exploataţiile agricole, Legea nr.
204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole, Legea nr. 1/2005 privind societăţile
cooperative agricole, OUG nr. 44/2008 privind înfiinţarea persoanelor fizice autorizate, a
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale; Anexele 1 şi 2 la OMEF nr.
3512/2008 - Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiarcontabile, Legea arendării nr. 16/1994, cu modificarile şi completările ulterioare
Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Unităţile agricole în relaţia cu piaţa” pot fi abordate într-o manieră
flexibilă, îmbinând metodele clasice cu noi metode care implică elevul în procesul de învăţare şi îl
învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale
rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii
procesului lor de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje
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ale metodelor centrate pe elev ajută la pregătirea individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre
locul de muncă, cât şi spre învăţarea continuă.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev (vizual,
auditiv, practic), inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt:
x Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor.
x Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este
decât unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.
x Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi
instruieşte.
x Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi
nici când cadrul didactic este de faţă.
x Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie
împărtăşită şi elevilor.
x Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi
administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de
învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.
x Luaţi individual, elevii pot învăţa eficient în moduri foarte diferite.
Iată câteva exemple de învăţare centrată pe elev:
Procesul de predare are trei faze, fiecare necesitând metode adecvate (Vezi metoda PAR):
- Prezintă: Metode de prezentare de noi cunoştinţe elevilor sau de încurajare în a le găsi singuri,
ceea ce poate implica fapte, teorii, concepte, povestiri etc.
- Aplică: Metode care să-i determine pe elevi să aplice noile cunoştinţe care le-au fost doar
prezentate. Aceasta este singura modalitate prin care se asigura că elevii formează concepte despre
noul material pentru a-l înţelege, a şi-l aminti şi a îl folosi corect pe viitor.
- Recapitulează: Metode de încurajare a elevilor să îşi amintească vechile cunoştinţe în vederea
clarificării şi concentrării asupra punctelor cheie, asigurării unei bune înţelegeri şi punerii în
practică şi verificării cunoştinţelor mai vechi.
Aplicarea metodelor centrate pe elev pune accent pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii
ale elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie prin:
1. îmbinare şi alternanţă a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după
diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată,
experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv
(de echipă, de grup) de genul Brainstorming, metoda Pălăriile gânditoare, metoda 6/3/5, metoda
Cafeneaua, metoda Cubului, metoda Mozaicului, Jocul de rol, metoda Ciorchinelui, Turul galeriei,
Diagrama Venn etc;
2. folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi: modelul experimental, activităţile de documentare,
modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.
O diagramă Venn este formată din cercuri mari care se suprapun parţial.
În părţile separate ale cercului (cercurilor) se înscriu atributele care sunt unice fiecăruia dintre
articolele care sunt comparate.
În partea de suprapunere a cercurilor se scriu atributele comune ale articolelor ce fac obiectul
studiului.
Cadrul didactic cere elevilor să construiască o asemenea diagramă completând în perechi, grupe sau
individual, doar câte un cerc care să se refere la unul din cele două concepte. Elevii pot să
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gândească, să lucreze, să comunice şi să completeze diagrama în perechi, apoi se pot grupa câte 4,
pentru a-şi compara cercurile, completând împreună zona lor de intersecţie cu elementele comune
celor două concepte.
Vom exemplifica metoda creativă Diagrama Venn pentru a identifica asemănările şi deosebirile
diferitelor tipuri de întreprinderi după criterii date de profesor, pentru dobândirea unor rezultate ale
învăţării în contextul îmbinării activităţilor individuale ale elevilor cu activităţi bazate pe efortul
colectiv, în cadrul echipei.
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
4.1.1. Descrierea diferitelor
tipuri de unităţi agricole.

Abilităţi
4.2.2. Caracterizarea diferitelor
tipuri de unităţilor agricole.

Atitudini
4.3.1. Colaborarea cu membrii
echipei în scopul îndeplinirii
sarcinii din fişa de lucru.

Activitate: Asemănări şi deosebiri între societăţile comerciale care pot fi constituite în agricultură,
după forma juridică
Obiective:
o
Să identifice principalele asemănări şi deosebiri între societăţile comerciale
o
Să stabilească forma juridică pentru o afacere în domeniul agricol
o
Să argumenteze alegerea făcută
Mod de organizare a activităţii:
o
Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o
Extras din Legea nr. 31/1990;
o
Foi de flipchart;
o
Markere.
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o
Se organizează elevii în grupe de câte 4-5 persoane pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o
Profesorul prezintă modul de lucru: fiecare echipă va primi fişa de lucru care conţine
următoarele cerinţe:
1. Comparaţi trăsăturile caracteristice ale societăţilor pe acţiuni cu cele ale societăţilor cu
răspundere limitată, completând pe foaia de flipchart următoarea diagramă:

2. Selectaţi tipul de societate comercială pentru care aţi opta în situaţia înfiinţării propriei afaceri în
domeniul în care vă pregătiţi.
3. Prezentaţi rezultatele şi argumentaţi alegerea făcută.
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o
Elevii vor desena în cadrul grupelor formate cercurile suprapuse;
o
Fiecare grupă va consemna în intersecţia cercurilor aspectele comune, iar în zonele în care
cercurile nu se suprapun aspectele diferite ale tipurilor de societăţi comerciale.
o
Profesorul colectează toate colile şi le expune în faţa clasei.
o
Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant (raportor), care va prezenta activitatea echipei
şi va argumenta soluţia aleasă.
x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială:
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării:
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală:
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/
învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare iniţială: întrebări, chestionare, exerciţii de tipul
ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, brainstorming.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă: fişe de observaţie, fişe test, fişe de
lucru, fişe de autoevaluare, fişe de monitorizare a progresului, teste de verificare a cunoştinţelor cu:
itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip
întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme; fişa de autoevaluare a capacităţii
colaborative, lista de verificare a proiectului, brainstorming, planificarea proiectului, mozaicul, fişă
de observaţie, jurnalul elevului, teme de lucru, prezentare.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare.
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei,
materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor întrun raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare
etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Pentru exemplificare, evaluarea rezultatelor învăţării poate fi efectuată folosind următorul
instrument:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
4.1.1. Descrierea diferitelor
4.2.2. Caracterizarea diferitelor 4.3.1. Colaborarea cu membrii
tipuri de unităţi agricole.
tipuri de unităţilor agricole.
echipei în scopul îndeplinirii
sarcinii din fişa de lucru.
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Activitate: Alegerea formei juridice pentru o afacere din domeniul agriculturii.
Obiective:
 Să identifice tipurile de unităţi agricole
 Să compare caracteristicile unităţilor agricole
 Să selecteze forma juridică adecvată tipului de afacere
 Să argumenteze alegerea făcută.
Criterii de realizare şi ponderea acestora:
Nr.
Criterii de realizare şi
crt.
ponderea acestora
1.
Primirea şi planificarea 20%
sarcinii de lucru

2.

3.

Realizarea sarcinii de 50%
lucru

Prezentarea
promovarea
realizate

şi 30%
sarcinii

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Organizarea echipei: elaborarea unei strategii de
rezolvare a problemei
Alocarea echilibrată a sarcinilor pentru toţi
membrii echipei
Selectarea
informaţiilor
necesare
pentru
descrierea diferitelor tipuri de unităţi agricole.
Organizarea corectă a informaţiilor selectate
Identificarea corectă a caracteristicilor unităţilor
agricole comparate
Comunicarea şi lucrul în echipă pentru alegerea
tipului de unitate agricolă
Construirea corectă a argumentaţiei privind tipul
de unitate selectat de echipă.
Încadrarea în timpul alocat.
Prezentarea unei aprecieri globale a activităţii
echipei.
Folosirea corectă a a terminologiei de
specialitate în rezolvarea sarcinilor.
Prezentarea
completă
şi
corectă
a
caracteristicilor unităţilor agricole
Argumentarea cu privire la tipul de unitate ales
de echipă.

40%
30%
30%
10%
50%
10%
20%
10%
20%
10%
50%
20%

Fişa de evaluare a activităţii
Criterii de apreciere a performanţei:

Organizarea echipei: elaborarea unei strategii de rezolvare a
problemei
Alocarea echilibrată a sarcinilor pentru toţi membrii echipei
Selectarea informaţiilor necesare pentru descrierea diferitelor
tipuri de unităţi agricole.
Organizarea corectă a informaţiilor selectate
Identificarea corectă a caracteristicilor unităţilor agricole
comparate
Comunicarea şi lucrul în echipă pentru alegerea tipului de
unitate agricolă

Punctajul
alocat

Punctajul
obţinut

8
6
6
5
25
5
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Construirea corectă a argumentaţiei privind tipul de unitate
selectat de echipă..
Încadrarea în timpul alocat.
Prezentarea unei aprecieri globale a activităţii echipei.
Folosirea corectă a a terminologiei de specialitate în
rezolvarea sarcinilor.
Prezentarea completă şi corectă a caracteristicilor unităţilor
agricole
Argumentarea cu privire la tipul de unitate ales de echipă.
Total

10
5
6
3
15
6
100
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Acest curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului “Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic
(CRIPT)”, ID 58832.
Proiectul a fost finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
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GRUPUL DE LUCRU:
Mirela BOJOGA

Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de
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Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti

COORDONARE C.N.D.Î.P.T.:
FLORENŢA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum
LILIANA DRĂGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională INDUSTRIE
ALIMENTARĂ:
1. Morar-silozar
2. Brutar-patiser-preparator produse făinoase
3. Preparator produse din carne şi peşte
4. Preparator produse din lapte
5. Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor
6. Operator în industria malţului şi a berii
7. Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase
8. Operator în industria uleiului
9. Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:

Unitatea de rezultate ale învăţării
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 1 Aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă şi de protecţia mediului în
industria alimentară
URÎ 4 Executarea operaţiilor de bază în
laborator în industria alimentară
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MODUL I Securitatea şi sănătatea în muncă şi
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului în
industria alimentară
Total ore/an:
136
din care:
Laborator tehnologic
17
Instruire practică
17
Modul II. Executarea operaţiilor de bază în laborator în industria alimentară
Total ore/an:
170
din care:
Laborator tehnologic
68
Instruire practică
Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/
instituția publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de
învățământ sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului
profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
x Notă introductivă
Modulul „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în industria alimentară”
componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de
pregătire profesională Industrie alimentară face parte din cultura de specialitate și pregătirea
practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 136 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

17 ore/an – laborator tehnologic

17 ore/an – instruire practică
Modulul „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în industria alimentară” este
centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare
angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor
profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională Industrie alimentară sau în
continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1: APLICAREA
NORMELOR DE SECURITATE
ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI DE
PROTECŢIA MEDIULUI ÎN
Conţinuturile învăţării
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoèètinţe Abilităţi Atitudini
Legislaţia şi normele privind securitatea şi sănătatea în
1.1.1
1.2.1
1.3.1
muncă, PSI si protecţia mediului, în industria alimentară
1.2.3
1.3.3
1.2.10
Instruirea personalului din industria alimentară
1.1.2
1.2.10
1.3.1
- tipuri de instructaje
Echipamente de protecţie individuală şi de stingere a
1.1.3
1.2.2
1.3.2
incendiilor
1.1.4
1.2.10
1.3.1
1.1.5

1.2.4
1.2.6
1.2.10

1.3.4

1.1.6

1.2.10

1.3.5

Factori de risc din industria alimentară
- clasificarea factorilor de risc
- efecte ale factorilor de risc
- măsuri de prevenire ale factorilor de risc
Accidente de muncă şi boli profesionale
- definiţii
- clasificare
- măsuri de prevenire
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1.1.7

1.2.5
1.2.10

1.1.8

1.2.7
1.2.10

1.1.9

1.2.8
1.2.10
1.2.10

1.3.8

1.2.9
1.2.10

1.3.9

1.1.10
1.1.11

1.3.1
1.3.6
1.3.9
1.3.1
1.3.7
1.3.9

1.3.9

Măsuri de prim ajutor în caz de accident

Măsuri de urgenţă şi de evacuare specifice locului de
muncă în caz de:
- incendiu
- inundaţie
- cutremur
Circuitul deşeurilor şi reziduurilor din industria alimentară
Colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi
reziduurilor
Surse de poluare din industria alimentară
- clasificarea surselor de poluare
- măsuri de prevenire şi combatere a poluării

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
Mijloace didactice:
- Legislaţie de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia
mediului în vigoare, norme, regulamente, proceduri interne
- Manuale şcolare de specialitate
- Softuri educaţionale, filme didactice
- Fişe individuale de instruire pentru SSM şi PSI
Echipamente:
- Echipament de protecţie individual: halat, pantalon şi bluză, şorţ, mănuşi, cizme de cauciuc,
pufoaică, cască etc.
- Echipamente şi materiale de stingere a incendiilor: extinctoare cu praf şi CO2, hidranţi şi
guri de hidranţi, nisip, găleţi, lopeţi, etc.
- Echipamente şi ustensile pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi
reziduurilor
- Sisteme de avertizare, de semnalizare a hidranţilor si a punctelor PSI, plan de evacuare
- Atelier şcoală sau secţie de producţie din domeniul industriei alimentare, dotate
corespunzător

x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în
industria alimentară” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în industria alimentară” are
o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau
resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de
specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic,
dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
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Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Acestea vizează următoarele aspecte:
• aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
• îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui etc.;
• folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/investigaţia dirijată etc.;
• însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare:
bibliotecă, internet, bibliotecă virtuală ş.a.).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
• Elaborarea de referate interdisciplinare
• Activităţi de documentare
• Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
• Problematizarea
• Demonstraţia
• Investigaţia ştiinţifică
• Învăţarea prin descoperire
• Activităţi practice
• Studii de caz
• Jocuri de rol
• Simulări
• Elaborarea de proiecte
• Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
• Activităţi de lucru în grup/în echipă
Exemplu de metodă didactică folosită în activităţile de învăţare:
Brainstormingul
Brainstormingul sau furtuna de idei este una dintre metodele folosite pentru stimularea creativităţii
elevilor. Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape:
- se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru;
- se solicită exprimarea tuturor ideilor, chiar trăsnite, neobişnuite, fanteziste, aşa cum le
vin în minte; se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua,
completa, transforma, fără referiri critice. Nimeni nu are voie să facă observaţii
negative.
- se selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema
pusă în discuţie;
- se discută liber, spontan.
Ideile se pot formula şi în scris folosind scrierea liberă. Se cere elevilor să scrie tot ce le vine în
minte în legătură cu tema pusă în discuţie, fără întrerupere, într-un anumit interval de timp. Înainte
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cu 1- 2 minute de a expira timpul, elevii sunt avertizaţi pentru a putea încheia redactarea. Se poate
cere să scrie ce ştiu despre o tehnologie, o operaţie de prelucrare, un dispozitiv, un aparat de
măsură, semifabricate, anumite norme de SSM, protecţia mediului şi PSI etc., care să aibă legătură
cu tema dată. Profesorul trebuie să încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită intervenţii inhibante
şi să stimuleze explozia de idei.
Rezultatele învăţării vizate sunt:
Cunoştinţe
1.1.6. Accidente de muncă şi
boli profesionale
1.1.7. Măsuri de prim ajutor
în caz de accident

Abilităţi
1.2.1. Acordarea primului
ajutor în caz de accident
1.2.2. Utilizarea corectă a
vocabularului comun şi a
celui de specialitate

Atitudini
1.3.1. Asumarea
responsabilităţii
în efectuarea activităţilor
specifice pentru asigurarea
securităţii personale şi a
celorlalţi participanţi la proces
1.3.2. Asumarea
responsabilitatii
în executarea sarcinilor de
lucru în vederea evitării
îmbolnăvirilor profesionale
1.3.3. Capacitate de decizie
şi reacţie în acordarea primului
ajutor
1.3.4. Manifestarea iniţiativei
în rezolvarea unor situaţii
problemă

1. Se alege tema: Accidente de muncă
2. Situaţia problemă: Sunteţi în laboratorul de analize al şcolii. Trebuie să încălziţi pe baia de
apă o probă de analizat într-un pahar Berzelius.
3. Se anunţă sarcina de lucru: Indicaţi tipurile de accidente posibile, măsurile de prevenire a
accidentelor şi măsurile de prim ajutor pentru fiecare accident posibil.
4. Elevii îşi exprimă ideile, oral sau scris, aşa cum le vin în minte; se pot face asociaţii în
legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua, completa, transforma, fără referiri critice.
Nimeni nu are voie să facă observaţii negative.
5. Se selectează, se ordonează şi se completează ideile corespunzătoare temei propuse:
Exemplu:
Tipuri de accidente posibile: termice (arsuri), electrice (electrocutare, electrotraumatism),
mecanice (tăieturi)
Măsuri de prevenire a accidentelor
o să fie instruit în legătură cu lucrarea ce trebuie efectuată
o să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora specific lucrării efectuate;
o să utilizeze corect echipamentul individual de protecţia muncii necesar efectuării lucrării
o să utilizeze şi să manipuleze corect sticlăria şi aparatura de laborator
o să comunice imediat cadrului didactic orice situaţie de muncă (izolaţia cablului de
alimentare deteriorată,spargrea vasului de de sticlă, a termometrului) care poate constitui
un pericol pentru securitatea şi sănătatea colegilor
o să aducă la cunoştinţa cadrului didactic accidentele suferite de propria persoană sau de
colegi.
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Măsuri de prim ajutor
ACCIDENTE TERMICE (ARSURI)
Arsurile termice
o Antialgice, medicamente contra durerii
o Spălare din abundenţă cu apă rece a zonei lezate
o Pansament steril uscat (NU vată sau leucoplast !!).
o Arsurile de gradul I - ştergere cu alcool şi aplicarea unui strat subţire de unguent
o Arsurile de gradul II - flictenele nu trebuie sparte (pentru a nu se infecta), ci trebuie
acoperite cu o faşă uscată, după care accidentatul se transportă la spital
o Arsurile de gradul III - se acoperă regiunea carbonizată cu un bandaj steril sau cu un
cearşaf curat şi se transportă de urgenţă la spital
ACCIDENTE ELECTRICE
ELECTROCUTARE, ELECTROTRAUMATISM
Primul ajutor se acordă doar după ce victima a fost scoasă din circuitul electric, prin deconectarea
instalaţiei de la sursa de curent:
o Evaluarea rapidă a stării generale a victimei
o Restabilirea respiraţiei prin manevre de respiraţie artificială (respiraţia gură la gură sau
gură la nas)
o Restabilirea circulaţiei sângelui prin masajul regiunii inimii sau folosirea defibrilatoarelor
cardiace
o Evaluarea rapidă şi primul ajutor pentru leziunile asociate
o Protejarea victimei împotriva hipotermiei (răcirii)
o Reevaluarea permanentă până la preluarea victimei de către echipajul de urgenţă
ACCIDENTE MECANICE (TĂIETURI)
o Restabilirea respiraţiei prin manevre de respiraţie artificială (respiraţia gură la gură sau
gură la nas), dacă este cazul
o Restabilirea circulaţiei sângelui prin masajul regiunii inimii sau folosirea defibrilatoarelor
cardiac, dacă este cazul
o Oprirea sângerării (hemoragii externe)
o Reducerea riscului de infecţie: prin toaleta şi pansarea plăgii
o Prevenirea infectiei tetanice
o Facilitarea transportului cât mai rapid şi mai sigur la spital
Prin folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor, se valorifică
experienţa personală a elevilor, se dezvoltă capacitatea de a se plasa în anumite situaţii, de a le
analiza, de a lua decizii în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea
creativă şi exprimarea personalităţii.
Folosirea aceste metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual, cât şi în echipă,
să beneficieze de avantajele învăţării individuale, cât şi de cele ale învăţării prin cooperare.
Stimulează participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi
deschis.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
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Continuă:
• Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
• Planificarea evaluării trebuie să se deruleze, după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
• Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
• Fişe de observaţie
• Fişe test
• Fişe de lucru
• Fişe de documentare
• Fişe de autoevaluare/ interevaluare
• Eseul
• Portofoliul
• Referatul ştiinţific
• Proiectul
• Activităţi practice
• Teste docimologice
• Lucrări de laborator/ practice.
Finală:
Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare;
x Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu
de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului. Oferă
informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/sau optimizarea
demersurilor instructiv-educative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemple itemi de evaluare:
TEMA: Accidente de muncă
1. Itemi obiectivi
1.1 Cu alegere duală
Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b) şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:
a. Electotraumatismele fac parte din acccidentele mecanice.
b. Cauzele tehnice ale accidentelor de muncă vizează în special, executantul şi sarcina de
muncă
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1.2 De asociere
În coloana A sunt indicate Tipurile de accidente, iar în coloana B anumite Accidentele de
muncă corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare
cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A. Tipuri de accidente
1. Accidente electrice

B. Accidente de muncă
a. Şocul caloric

2. Accidente termice

b. Fracturi

3. Accidente mecanice

c. Electrocutarea

4. Accidente chimice

d. Hepatita
e. Intoxicaţia cu vapori toxici

1.3 Cu alegere multiplă
Scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.
Se consideră accident de muncă:
a. accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare
b. accidentul suferit în timpul concediului de odihnă
c. accidentul suferit în timpul liber
2. Itemi semiobiectivi
2.1 Cu răspuns scurt
Indicaţi 2 cauze care pot produce în laboratorul de analize fracturi ale membrelor.
2.2. De completare
Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
Prin accident de muncă se înţelege ..........(1)........... violentă a organismului, precum şi
..........(2)...........acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea
activităţilor de serviciu şi care provoacă ..........(3)........... temporară de muncă de cel puţin 3 zile,
..........(4)........... ori deces.
3. Itemi subiectivi
3.1. Eseu structurat
Alcătuiţi un eseu cu titlul «Accidente de muncă» după următoarea structură de idei:
a. Clasificarea accidentelor de muncă
- în raport cu numărul persoanelor accidentate
- în raport cu urmările produse
b. Măsuri de prevenire a accidentelor de muncă (accidente chimice şi mecanice)
c. Măsuri de prim ajutor (accidente chimice şi mecanice)
Notă: Timp de lucru 40 minute.

x Bibliografie
1. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 646 din 26 iulie 2006
2. Hotărârea de Guvern 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
3. Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
5. Mariana Vintilă, Ion Ionescu - Protecţia şi igiena muncii, manual pentru clasa a X-a,
Editura Crepuscul,2001
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6. Milcu V., Nichita L., Tache E., Coza A., Pregătire de bază în industria alimentară, Ed. Oscar
Print, Bucureşti, 2002
7. MECI, Auxiliar curricular, Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului, domeniu
Comerţ, nivelul 3, Tehnician în achiziţii şi contractări - Gaspar Hajnal, 2009
8. HOTĂRÂREA Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă
9. Norme, Regulamente şi Proceduri interne
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MODUL II: OPERAŢII DE BAZĂ ÎN LABORATOR ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ
x Notă introductivă
Modulul „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară”, componentă a ofertei
educaţionale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesionala
Industrie alimentară, face parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală
aferente clasei a IX-a, învăţământ profesional.
Modulul are alocat un număr de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 68 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară” este centrat pe rezultate ale
învăţării şi vizează dobândirea de competenţe, abilităţi și atitudini necesare angajării pe piaţa muncii
în una din ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3,
din domeniul de pregătire profesională Industria alimentară sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 4. EXECUTAREA
OPERAŢIILOR DE BAZĂ ÎN
LABORATOR ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.2.10
4.3.4
4.3.6
4.3.7.
4.3.9
4.1.2.
4.2.1
4.3.1.
4.2.2
4.3.3
4.2.3
4.3.4
4.2.10
4.3.6
4.2.11
4.3.7
4.3.8.
4.1.3
4.2.4
4.3.1
4.2.7
4.3.2
4.2.8
4.3.3
4.2.9
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.2.5
4.1.4
4.2.6
4.3.7
4.2.10
4.3.8
4.2.11
4.3.9

Conţinuturile învăţării

Dotarea tehnico materială a laboratorului de analize
Vase, ustensile şi aparatură de laborator

Metode de măsurarea mărimilor fizice: masă, volum,
densitate şi temperatură
 Cântărirea: - tipuri de balanţe
- reguli de cântărire
 Măsurarea volumelor
 Măsurarea temperaturii
Operaţii curente de laborator pentru separarea şi
purificarea substanţelor
 Filtrarea
 Centrifugarea
 Distilarea
Clasificarea metodelor de analiză senzorială
 Metode: de apreciere a calităţii, de diferenţiere a
calităţii, de ordonare după rang, de descriere a calităţii
Principiile teoretice la analiză senzorială
 Principii:compararea probelor, alegerea metodei,
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parcurgerea şi respectarea modului de lucru specificat în
standarde, respectarea normelor de protecţia muncii.
x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
Mijloace didactice:
- colecţie de STAS–uri din Industria Alimentară;
- retroproiector/ videoproiector;
- calculator;
- seturi de fişe de lucru.
Resurse materiale:
- vase de laborator: vase din sticlă, vase din porţelan;
- ustensile: metalice şi din lemn;
- aparatură: - aparate pentru încălzit - becuri de gaz, băi de apă, etuve electrice, termostate,
cuptoare electrice;
- balanţe: tehnice şi analitice;
- areometre, densimetre, termodensimetre, picnometre, termometre;
- centrifugă de laborator.
- reactivi chimici: acizi, baze, săruri şi indicatori.
Pentru analiza senzorială a materiilor prime/ semifabricatelor/ produselor finite din industria
alimentară, materialele, ustensilele, aparatele, instalaţiile sunt utilizate conform specificaţiilor din
standarde de analize.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară”
trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de
pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Operaţii de bază în laborator în industria alimentară” are o structură flexibilă, deci
poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
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 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Metoda didactică: Experimentul
Experimentul reprezintă o metodă de cercetare a realităţii în condiţii de atelier sau laborator, cu
aplicabilitate în procesul instructiv-educativ şi care constă în observarea, verificarea şi/sau
măsurarea unor fenomene provocate sau nu, dirijate într-o oarecare măsură, a unor mărimi
caracteristice, având un pronunţat caracter activ-participativ şi stârnind curiozitatea elevilor în
timpul desfăşurării sale.
Obiectivele generale ale metodei vizează formarea, dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor
investigative, experimentale şi creative ale elevilor în context productiv-aplicativ, bazându-se pe
procedee de observare, de demonstraţie cu ajutorul obiectelor tehnice sau naturale, de aplicare a
cunoştinţelor teoretice anterioare.
Obiectivele specifice vizează formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice, elaborarea definiţiilor
operaţionale, aplicarea organizată a cunoştinţelor ştiinţifice în contexte didactice de tip frontal,
individual sau de grup, în funcţie de specificul disciplinei şi de nivelul de învăţământ.
Proiectarea şi organizarea lecţiei care va aplica această metodă necesită parcurgerea următoarelor
etape:
x motivarea elevilor pentru situaţii de experimentare;
x argumentarea importanţei demersului experimental ce se urmăreşte a se realiza în cadrul
activităţii didactice;
x prezentarea ipotezei / ipotezelor prin care se solicită declanşarea experimentului
x reactualizarea competenţelor şi a cunoştinţelor necesare desfăşurării experimentului;
Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară
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x

precizarea condiţiilor didactice şi tehnologice ce vor fi aplicate în vederea desfăşurării
experimentului.
Metoda experimentului se propune ca metodă de transmitere, de fixare sau de evaluare a
cunoştinţelor.
Scopul experimentului este de a observa, a studia, a dovedi, a verifica rezultatele obţinute.
Metoda experimentală accentuează caracterul aplicativ al predării, favorizează realizarea
unei mai strânse legături a teoriei cu practica.
În funcţie de scopul urmărit în practica şcolară se întâlnesc mai multe tipuri de experimente:
x
experimentul aplicativ, se efectuează de către elevi, în vederea urmăririi posibilităţilor de
aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite;
x
experimentul cu caracter de cercetare, prin care elevii intervin pentru a determina
modificarea condiţiilor de manifestare a obiectelor şi fenomenelor studiate, cu scopul descoperirii
unor noi informaţii;
x
experimentul demonstrativ, de ilustrare, explicare, confirmare sau verificarea unor teze
teoretice, a unor fenomene, procese greu accesibile observaţiei directe, se execută în faţa clasei de
către profesor, cu scopul ca elevii să observe fenomenul produs, să-i explice esenţa, şi să emită
ipoteze.
x
experimentul destinat unor deprinderi de mânuire a aparaturii, instalaţiilor, instrumentelor
şi materialelor.
Lucrările experimentale desfăşurate de elevi sunt îndrumate de profesor printr-un instructaj
prealabil, prin asigurarea resurselor şi supravegherea modului de lucru, prin clarificarea unor
probleme ce apar pe parcurs, prin acordarea de sprijin, prin formularea concluziilor finale. Sub
aspect organizatoric se impune trecerea de la lucrările frontale spre cele efectuate în echipă sau
individual. Folosirea experimentului în procesul de învăţământ solicită elevilor o atitudine activă de
învăţare, stimulează curiozitatea ştiinţifică, capacitatea de explorare, apropiind procesul instructiv educativ de cercetarea ştiinţifică.
Exemplificare metoda creativă: Experimentul
Tema: Experiment destinat formării unor abilităţi practice, la operaţia de filtrare.
Activităţi:
1. Se anunţă subiectul pus în discuţie.
2. Se aduce în atenţia elevilor fișa de documentare.
3. Se indică materiale necesare pentru realizarea filtrării.
4. Se explică şi demonstrează lent modul în care se execută operaţia.
5. Se împart elevii în grupe.
6. Se distribuie materialele pregătite anterior şi fişa de lucru.
7. Se precizează criteriile de apreciere şi timpul de lucru optim în care trebuie să se încadreze.
8. Se urmăreşte permanent modul cum elevii lucrează.
9. Se urmăreşte respectarea regulilor de protecţie a muncii.

FIŞĂ DE DOCUMENTARE
Filtrarea este operaţia de separare a unei faze solide de o fază lichidă prin utilizare unui filtru din
material poros. Filtrul permite trecerea lichidului, dar nu şi a particulelor solide care rămân în partea
superioară a acestuia. Hârtia, cărbunele sau nisipul sunt exemple de materiale ce pot fi utilizate ca
filtre. Filtrarea poate fi simplă, atunci când lichidul trece prin filtru doar sub influenţa gravitaţiei şi
filtrare în vid, când lichidul trece forţat prin filtru datorită acţiunii unei pompe de vid.
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Confecţionarea unui filtru de hârtie
a. filtrul cutat

b. filtrul neted

Filtrarea la presiune normală
1

Montarea instalaţia de filtrare

2

6
4

7
3

5

1- stativ; 2 – inel metalic; 3 – pâlnie; 4 - pahar
Berzelius; 5 - vas colector; 6 - baghetă de sticlă;
7 – filtru cutat.
x
x
x
x

ATENŢIE !!
Marginea hârtiei de filtru trebuie să fie cu 5-10 cm sub marginea pâlniei
Filtrul se umezeşte bine cu apă distilată
Se toarnă amestecul lipindu-se ciocul paharului de o baghetă ţinută puţin oblic şi lăsând lichidul
să se scurgă de-a lungul ei
Nivelul lichidului din pâlnie trebuie să rămână întotdeauna cu 1 cm sub marginea hârtiei de
filtru

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară
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a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea
de evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:

Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplu: Rezultatul învăţării vizat:
Cunoştinţe

Metode de măsurarea
mărimilor fizice: masă,
volum, densitate şi
temperatură

Abilităţi

Măsurarea volumului, densităţii,
temperaturii

Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară
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Atitudini

- Asumarea răspunderii în cadrul
echipei de lucru, pentru sarcina de
lucru primită
- Respectarea cerinţelor prevăzute în
fişele de lucru la efectuarea lucrărilor
de laborator
- Colaborarea cu membrii echipei de
lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor
de la locul de desfăşurare a activităţii
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Fişa de evaluare la pregătirea biuretei pentru măsurarea volumelor de lichide colorate:
FIŞĂ DE EVALUARE
Rezolvaţi următoarea sarcină:
- Completaţi spaţiile libere din dreptul fiecărui desen respectând etapele pregătirii biuretei pentru
măsurarea volumelor de lichide colorate;
- Lucraţi în grupe de căte 3 elevi; fiecare membru al grupului va rezolva sarcina care corespunde
stilului său de învăţare.
Timp de lucru: 20 minute
Punctaj maxim: 90 puncte
Se acorda 10 puncte din oficiu.
Sarcină de lucru

Punctaj
propus

1.

10

2.

20

3.

20

4.
10
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obţinut
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5.
30
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TOTAL PUNCTAJ

90

PUNCTE DIN OFICIU

10

PUNCTAJ FINAL

100
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SOLUŢIA FIŞEI DE EVALUARE

1. Puneţi un pahar Berzelius sub biuretă pentru a capta excesul de soluţie
din biuretă

2. Foarte important ! - închideţi robinetul biuretei înainte de umplere,
altfel soluţia din biuretă va curge pe masa de lucru din laborator până
când vei reuşi să execuţi manevra de închidere a robinetului.

3. Puneţi o pâlnie potrivită la partea de sus a biuretei, umpleţi biureta cu
soluţia colorată, încet astfel ca pâlnia să fie plină aproape tot timpul.
Nu umpleţi pâlnia sau biureta astfel încât soluţia să se reverse pe
dinafară!
Încetaţi să mai adăugaţi soluţie în biuretă când sunteţi foarte aproape de gradaţia superioară (nu
încercaţi să umpleţi biureta direct la gradaţia 0,00)

4. Lăsaţi să curgă câteva picături de soluţia din biuretă pentru a scoate
eventualele bule de aer (existenţa bulelor de aer conduce la erori !).
Exersaţi deschiderea şi închiderea robinetului astfel încât să puteţi
adăuga soluţia colorată picătură cu picătură în paharul de titrare.

5. Citiţi corect volumul folosit la titrarea primei probe şi notaţi-l în
caietele de laborator.

x Bibliografie
1. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/operaţii curente de laborator
2. Segal, B., Dan, V., Determinarea calităţii produselor alimentare, Editura Ceres, Bucureşti, 1985
3. Dumitriu M., Tehnica analizelor de laborator în industria alimentară, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1972
4. David, D.ş.a, Îndrumător pentru instruirea tehnologică şi de laborator în industria alimentară, Ed.
Ceres, Bucureşti, 1984
*** -Standard de Pregătire Profesională, calificarea: Tehnician analize produse alimentare, nivelul 4
*** -Culegere de standarde profesionale (STAS) în industria alimentară
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificarea din domeniul de pregătire profesională Silvicultură:
1. Pădurar
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării
sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 1. Identificarea elementelor vegetale,
pedologice şi meteorologice din mediul
forestier
URÎ 3. Aplicarea lucrărilor de valorificare a
produselor nelemnoase ale pădurii

Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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Denumire modul
MODUL I. Dendrologie, pedologie şi climatologie
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: SILVICULTURĂ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul I. Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

170
34
34

Modul II. Produse nelemnoase ale pădurii
Total ore/ an :
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

136
34

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/
instituția publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de
învățământ sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului
profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ
în parteneriat cu operatorul economic/ instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I: DENDROLOGIE, PEDOLOGIE ŞI CLIMATOLOGIE
FORESTIERĂ
x Notă introductivă
Modulul „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Silvicultură, face
parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 170 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:

34 ore/an – laborator tehnologic

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră” este centrat pe rezultate ale învăţării
şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una
din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificării profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Silvicultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 1. IDENTIFICAREA
ELEMENTELOR VEGETALE,
PEDOLOGICE ŞI
METEOROLOGICE DIN
MEDIUL FORESTIER
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.2.2.
1.3.2.
1.2.3.
1.3.3.
1.2.4.
1.3.4.
1.2.5.
1.3.5.
1.2.6.
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.
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Conţinuturile învăţării

PLANTE LEMNOASE FORESTIERE
x Clasificarea plantelor lemnoase forestiere
- Morfologia plantelor lemnoase: organe vegetative,
organe de reproducere
x Specii lemnoase de interes forestier (caracteristici ale
arborilor şi arbuştilor forestieri):
- Subâncrengătura Gimnosperamae:
¾ fam. Taxaceae: genul Taxus
¾ fam. Pinaceae : genul Pinus, genul Larix, genul
Picea, genul Abies, genul Pseudotzuga
¾ fam. Taxodiaceae: genul Taxodium
¾ fam.Cupresaceae:genul Thuja, genul
Chamaecyparis, genul Juniperus
- Subâncrengătura Angiospermae:
¾ fam. Salicaceae : genul Salix, genul Populus
¾ fam. Juglandaceae: genul Juglans
¾
fam. Betulaceae: genul Betula, genul Alnus, genul
Corylus, genul Carpinus
¾ fam. Fagaceae: genul Fagus, genul Castanea, genul
Quercus
5
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¾
¾
¾
¾
¾

1.1.2.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.1.3.

1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.2.22.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
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fam. Ulmaceae: genul Ulmus
fam. Moraceae: genul Morus, genul Maclura
fam. Buxaceae
fam. Berberidaceae
fam. Rosaceae: genul Crataegus, genul Sorbus,
genul Pyrus, genul Malus, genul Rubus, genul
Prunus
¾ fam. Leguminosaae: genul Gleditzia, genul
Sophora, genul Laburnun, genul Robinia
¾ fam. Aceraceae: genul Acer
¾ fam. Platanaceae: genul Platanus
¾ fam. Tiliaceae: genul Tilia
¾ fam. Tamaricaceae
¾ fam. Eleagnaceae
¾ fam. Cornaceae: genul Cornus
¾ fam. Ericaceae: genul Vaccinium
¾ fam. Oleaceae: genul Fraxinus, genul Lygustrum
¾ fam. Caprifoliaceae: genul Sambucus, genul
Viburnum, genul Lonicera
x Temperamentul plantelor lemnoase forestiere
x Ecologia plantelor lemnoase forestiere: cerinţele
plantelor lemnoase forestiere faţă de climă şi sol
x Arealul plantelor lemnoase forestiere
x Importanţa plantelor lemnoase forestiere: economică şi
silviculturală
PEDOLOGIE FORESTIERĂ
x Factorii de solificare: roca, relieful, clima, vegetaţia şi
fauna, activitatea omului
x Partea minerală şi organică a solului: praful , nisipul,
argila, scheletul solului, humusul de pădure
x Însuşirile fizice ale solului: culoarea solului,
temperatura solului, aerul din sol, textura solului,
structura solului, apa din sol, porozitatea şi consistenţa
solului
x Însuşiri chimice ale solului: soluţia solului, coloizii
solului, capacitatea de adsorbţie, reacţia solului, pH-ul
x Proceduri standard de recoltare a probelor de sol
x Determinarea însişirilor fizice şi chimice ale solului
x Profilul de sol
x Orizonturi de sol : separare după culoare, măsurare,
identificare
x Clase de sol/Tipuri de sol (răspândire, fertilitate,
proprietăţi fizice şi chimice, flora indicatoare, tipuri de
litieră)
CLIMATOLOGIE FORESTIERĂ
x Compoziţia chimică a atmosferei
x Straturile atmosferei
x Elemente meteorologice:
- temperatura aerului, solului, apei
- apa în atmosferă şi în sol
- aerul atmosferic (mişcare şi compoziţie)
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- nebulozitatea atmosferică
- radiaţia solară
x Instrumente folosite pentru determinarea elementelor
meteorologice

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- Determinatoare pentru plante forestiere
- Atlas dendrologic
- Eşantioane de elemente dendrologice
- Specii lemnoase de interes forestier din parcuri dendrologice şi fond forestier
- Probe de sol, ph-metrul Hellige, vase Petri, soluţii indicatoare, sonde pentru recoltat, riglă,
hârleţ, ruletă, atlas Munsell (culorile solului), trusă pedologică
- Profile de sol
- Termometre, umidometre, pluviometru, heliograf, staţie meteo

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră” trebuie să fie
abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al
elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Dendrologie, pedologie şi climatologie forestieră” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
Nivel: 3
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deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda
Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat.
Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat este o metodă ce urmăreşte conştientizarea elevilor în
legătură cu propria lor activitate de cunoaştere, respectiv stimularea abilităţilor de gândire critică.
Se cere elevilor să formeze perechi şi să completeze o fişă de lucru cu un tabel cadru cu trei
coloane:
ŞTIU
VREAU SĂ ŞTIU
AM ÎNVĂŢAT

În prima coloană vor trece ceea ce ştiu despre subiect, iar în coloana a doua vor trece ceea ce vor să
ştie despre subiect.
În continuare li se va cere elevilor să citească un text pe tema lecţiei de pe o fişă de documentare.
După lecturarea textului se va reveni la întrebările pe care le-au formulat înainte de a citi textul şi pe
care le-au trecut în coloana “Vreau sa ştiu”.
Se va verifica la care întrebări s-au găsit răspunsuri şi se vor trece aceste răspunsuri în coloana “Am
învăţat”.
În continuare elevii vor verifica ce alte informaţii au găsit în text şi care nu au legătura cu nici una
din întrebările puse la început şi le vor trece şi pe acestea în coloana “Am învăţat”.
În final se vor trece în revistă cu elevii întrebările care au rămas fără răspuns şi se va discuta
posibilitatea găsirii unor surse care să furnizeze răspunsuri la aceste întrebări. Acest lucru se poate
constitui şi ca o temă acasă pentru elevi.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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b.

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificăm în acest sens o fişă de evaluare pe bază de itemi pentru unitatea de rezultate ale
învăţării 1: Identificarea elementelor vegetale, pedologice şi meteorologice din mediul
forestier.
Cunoştinţe:
1.1.1.Descrierea plantelor lemnoase de interes forestier
Abilităţi :
1.2.1.Prezentarea elementelor morfologice ale plantelor lemnoase forestiere
1.2.4.Identificarea plantelor lemnoase forestiere

TEST DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR
I. Transcrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, ...) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul
este fals:
(15 p)
a) Pinul comun are scoarţa roşie cărămizie.
b) Bradul are înrădăcinare trasantă.
c) Molidul are seminţele aripate.
d) Acele laricelui sunt căzătoare.
e) Conurile bradului se coc în al doilea an de la formare.
Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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II. În coloana A sunt indicate Speciile, iar în coloana B Termenii dendrologici corespunzători
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
(15 p)
A. Specii
B Termeni dendrologici
l. molid
a. aril roşu
2. brad
b. lujeri scurţi
3. larice
c. dungi albe pe faţa inferioară a acului
4. zâmbru
d. conurile nu se deschid
5. tisa
e. ace înţepătoare
f. pseudobace
III.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 - 5), scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
(15 p)
1. Acele jneapănului sunt câte:
a. 2 în teacă;
b. 5 în teacă;
c. 3 în teacă.
2. La coacere, conurile de brad:
a. se dezarticulează;
b. cad nedesfăcute;
c. își deschid solzii şi eliberează seminţele.
3. Înrădăcinarea molidului este:
a. pivotantă;
b. mixtă;
c. trasantă.
4. Conurile pinului comun se coc în:
a. al doilea an;
b. primul an;
c. al treilea an.
5.Lujerii pinului negru sunt:
a. geniculaţi nerăşinoşi;
b. drepţi, groşi, rigizi;
c. drepţi, subţiti, flexibili.
IV. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul care completează corect fiecare din următoarele
afirmaţii:
(15 p)
a) Acele de molid sunt aşezate ....................... pe lujeri.
b) Conurile de brad se recoltează în luna ..................
c) Lemnul laricelui este de esenţă ...........................
d) Înrădăcinarea bradului este ..................................
e) Acele duglasului emană un miros aromat de ....................
V. Scrieţi pe foaia de examen cuvântul din paranteză care completează corect fiecare din
următoarele afirmaţii:
(10 p)
Seminţele bradului au formă . . . . . . .(1) . . . . . . , aripioara este . . . . . . (2). . . . . . cu sămânţa şi în
tegument prezintă o punguţă cu . . . . . (3). . . . . . . . .

Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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Acele pinului comun sunt grupate câte . . . .(4) . . . . . într-o teacă, moi, neînţepătoare, cu o coloraţie
. . . (5). . . . pe partea superioară.
VI. Molidul este răşinosul cu ponderea cea mai mare în suprafaţa păduroasă a ţării.
Răspundeţi la următoarele cerinţe referitoare la molid:
(20 p)
a) Descrieţi acele molidului
b) Precizați modul de dispunere a conurilor pe lujeri
c) Descrieţi seminţele acestui rășinos
d) Precizați ce tip de înrădăcinare are molidul
e) Precizați care este procentul pe care îl ocupă molidul în suprafaţa păduroasă a ţării
Total: 90 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu
Timp de lucru: 40 de minute

x Bibliografie:
1. Postolache V: Dendrologie, Manual pentru clasa a IX-a, licee silvice și anul I şcoli
profesionale, Bucureşti, 1994.
2. Şofletea N.: Dendrologie, Vol. I şi II, Editura „Pentru Viaţă”, Braşov, 2002
3. D. Tîrziu, Gh, Spîrchez: Solurile României, 2002
4. I. Iancu, C Roşu: Pedologie şi Staţiuni Forestiere, manual pentru clasa a X-a, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
5. Regia Naţională a Pădurilor: Cartea Pădurarului, 2003
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MODUL 2: PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII
x Notă introductivă
Modulul „Produse nelemnoase ale pădurii”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Silvicultură, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 136 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Produse nelemnoase ale pădurii” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Silvicultură sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 3. APLICAREA
LUCRĂRILOR DE
VALORIFICARE A PRODUSELOR
NELEMNOASE ALE PĂDURII
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

3.1.1.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.32.
3.2.33
3.2.34.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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Conţinuturile învăţării

PRODUSE NELEMNOASE ALE PĂDURII
x Produse ale pădurii folosite în industria alimentară:
fructe
de
pădure,
ciuperci
comestibile
(identificare, recoltare, colectare, prelucrare)
x Produse ale pădurii folosite în industria chimică:
produse cu conţinut ridicat de tanaţi, răşini,
lacuri, coloranţi (identificare, recoltare, colectare,
prelucrare)
x Produse ale pădurii folosite în industria mică,
artizanat şi de uz gospodăresc: nuiele pentru
înpletituri, bureţi de iască, pomi de iarnă
(identificare, recoltare, colectare, prelucrare)
x Produse ale pădurii folosite în agrozootehnie:
identificare, recoltare, colectare, prelucrare
x Produse ale pădurii folosite în industria farmaceutică:
plante medicinale şi aromatice (identificare,
recoltare, colectare, prelucrare)
x Norme de securitate şi sănătate a muncii la aplicarea
lucrărilor valorificare a produselor nelemnoase ale
pădurii
x Creşterea albinelor şi valorificarea produselor
apicole
x Norme de securitate şi sănătate a muncii la creşterea
12
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3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.32.
3.2.33
3.2.34.

3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.
3.2.30.
3.2.31.
3.2.32.
3.2.33.
3.2.34.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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albinelor şi prelucrarea produselor apicole
x Documentaţia specifică lucrărilor de valorificare a
produselor nelemnoase ale pădurii
SPECII DE VÂNAT (aspect morfologic,
comportament individual şi colectiv, activitate diurnă şi
nocturnă, mod de hrănire, răspândire, reproducere,
metode şi perioada de vânătoare):
x Vânatul nerăpitor cu păr (fam. Cervidae, Bovidae,
Suidae, Leporidae, Sciuridae, Muridae,
Myocastoridae)
x Vânatul răpitor cu păr (fam. Ursidae, Canidae,
Felidae, Musteliadae)
x Vânatul nerăpitor cu pene (fam. Tetraonidae,
Phasianidae, Columbidae, Gruidae, Otitidae,
Anatidae, Pelicanidae, Phalacrocoracidae, alte familii
de păsări de baltă)
x Vânatul răpitor cu pene (fam. Accipitridae,
Falconidae)
GOSPODĂRIREA FONDURILOR DE
VÂNĂTOARE
x Liniştea şi adăpostul vânatului
x Măsuri de prevenire şi combatere a braconajului
x Metode de prevenire şi combatere a atacurilor de
animale ce produc pagube vânatului
x Măsuri de prevenire şi combatere a bolilor vânatului
x Asigurarea hranei pentru vânat
x Instalaţii vânătoreşti
x Evaluarea speciilor de vânat
x Metode de vânătoare
x Regimul armelor şi muniţiilor
x Rrofee de vânat
x Prelucrarea şi condiţionarea vânatului
x Valorificarea produselor vânătoreşti
x Acţiuni de populare şi repopulare cu specii de vânat
x Norme de sănătate şi securitate a muncii specifice
activităţilor vânătoreşti
x Documentaţia specifică acţiunilor vânătoreşti
FLORA ŞI FAUNA APELOR DE MUNTE
x Zonele piscicole
x Capacitatea biogenică a apelor de munte
x Caracteristicile fizico-chimice ale apelor de munte
x Peştii din apele de munte: caractere morfologice,
hrănire, reproducere, răspândire, perioade de pescuit
x Măsuri de prevenire şi combatere a bolilor la
salmonide
x Lucrări de amenajare a apelor de munte
x Acţiuni de populare şi repopulare a apelor de munte
cu salmonide
x Norme de sănătate şi securitate a muncii în
salmonicultură
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x
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Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
Materiale pentru recoltarea şi colectarea fructelor de pădure: coşuri, găleţi, lăzi, butoaie,
conservanţi, uscătoare, depozite frigorifice
Materiale pentru recoltarea şi colectarea ciupercilor comestibile: determinatoare pentru
ciuperci comestibile, coşuri, găleţi, cuţite, grătare de lemn pentru uscare, butoaie pentru
saramurare, depozite frigorifice
Materiale pentru obţinerea, prelucrarea şi valorificarea produselor apicole
Echipamente de protecţie a muncii folosite la recoltarea, prelucrarea și conservarea
produselor nelemnoase ale pădurii
Piese naturalizate, colecţie de urme de vânat, planşe, albume, trofee, cuşti pentru vânat viu
Albume cu fauna forestieră, albume cu câini de vânătoare, albume cu tipuri de arme şi muniţii
Instalaţii de hrănire a vânatului
Materiale pentru evaluarea efectivelor de vânat: grafice, formulare, centralizatoare, binocluri,
dispozitiv GPS, dispozitiv de comunicare prin radio
Arme de vânătoare şi muniţie aferentă
Trusă de întreţinere şi curăţat arme de vânătoare
Echipamente pentru prelucrarea şi condiţionarea vânatului
Filme cu acţiuni de evaluare a vânatului, acţiuni de vânătoare şi despre biologia speciilor de
vânat
Capcane, dispozitive pentru transport vânat viu
Atlas cu peştii din apele de munte
Acvariu
Termometru, pH-metru, echipament pentru determinarea automată a calităţii apei
Echipament pentru pescuit în ape de munte: beţe, fir, momeli

x

Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului „Produse nelemnoase ale pădurii” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Produse nelemnoase ale pădurii” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
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 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activităţi de documentare
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri)
x Problematizarea
x Demonstraţia
x Investigaţia ştiinţifică
x Învăţarea prin descoperire
x Activităţi practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulări
x Elaborarea de proiecte
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este „Metoda
Cubului”.
Metoda Cubului facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de vedere.
Metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei şi ofera elevilor posibilitatea de a dezvolta
competenţele necesare unor abordări complexe.
Pasul 1- Se anunţă tema pusă în discuţie
Pasul 2- Se împarte clasa în 6 grupuri
Pasul 3- Prezentarea unui cub din carton cu feţele divers colorate
Pasul 4- Pe feţele cubului sunt notate cuvintele: Descrie, Compară, Asociază, Analizează,
Aplică, Argumentează.
Pasul 5- Se atribuie roluri membrilor fiecărui grup:
- cititorul: rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra;
- ascultătorul activ/ cercetaşul: repetă sarcina, o reformulează, adresează întrebări
profesorului;
- interogatorul: solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii grupului;
- rezumatorul: va fi “raportorul” grupului, va trage concluziile, le va nota şi le va comunica
întregii clase;
Pasul 6- Elevii vor lucra pe grupe (unii la tablă, alţii pe caiete, alţii pe foi);
Pasul 7- rezumatorul grupului va prezenta întregii clase modul în care grupul său a rezolvat
cerinţa;
Pasul 8- Se aduc lămuriri, completări de către profesor.
Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură
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Avantajele acestei metode sunt următoarele:
- permite diferenţierea sarcinilor de învăţare;
- stimulează creativitatea, gândirea logică;
- sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii).
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
c. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
d. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie
x Fişe test
x Fişe de lucru
x Fişe de documentare
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul ştiinţific
x Proiectul
x Activităţi practice
x Teste docimologice
x Lucrări de laborator/practice
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificăm în acest sens o fişă de evaluare prin eseu pentru unitatea de rezultate ale învăţării:
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Aplicarea lucrărilor de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii.
MODULUL
TEMA
CLASA
ELEV
NOTA

Produse nelemnoase ale pădurii
Hrana vânatului
a IX- a

FIŞĂ DE EVALUARE
Elaborați un eseu cu tema „Hrana vânatului”, după următoarea structură de idei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Modul de clasificare a hranei vânatului
Speciile de plate ce se pot constitui în hrană cultivată pentru cervidae
Momentul administrării vânatului a hranei complementare
Exemplificarea hranei complementare
Instalaţiile prin care se administrează hrana complementară
Alte materiale care se administrează vânatului, pentru sănătatea acestuia
Tipuri de hrănitori folosite pentru cervidae
Prezentarea locurilor unde poate fi cultivată hrana vegetală pentru vânat
Elementele în funcţie de care se calculează suprafaţa necesară pentru obţinerea hranei
vânatului

10p
10p
10p
10p
10p
10p
10p
10p
10p

Se acordă din oficiu: 10 puncte
Timp pentru completarea fişei: 30 de minute

x Bibliografie
1. Achimescu, C: Exploatarea lemnului şi valorificarea produselor accesorii ale pădurii,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
2. Corlăţeanu, S: Produsele accesorii ale pădurii, Editura CERES, Bucureşti, 1984.
3. Decei, I, Vlad, I, Predescu, Gh, Lucescu, A, Bîrlea, B: Amenajarea şi exploatarea
pădurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.
4. Ivănescu Şt, Nicovescu, H, Nedea, P: Răchitării, Editura CERES, Bucureşti, 1979.
5. Almăşan,H, Popescu, C, Decei, P: Economia vânatului şi salmonicultură, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987.
6. Decei, P: Creşterea păstrăvului, Editura CERES, Bucureşti, 1978.
7. Manolache, L, Disescu, G: Mic atlas cinegetic românesc, Bucureşti, 1977.
8. Neacşu, A, Nicolau, C: Vânatul cu trofee, Editura CERES, Bucu
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională COMERŢ.
1. Comerciant vanzător
2. Recepţioner - distribuitor
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 2 Aplicarea conceptelor de bază ale
contabilității
URÎ 4 Organizarea activităţii unităţilor
economice
URÎ 5 Asigurarea calităţii produselor şi
serviciilor

Denumire modul
MODUL 1 Bazele contabilităţii
MODUL 2 Economia întreprinderii
MODUL 3 Calitatea produselor și
serviciilor
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: COMERŢ
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul 1. Bazele contabilităţii
Total ore/an:
Instruire practică

102
-

Modul 2. Economia întreprinderii
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34
-

Modul 3. Calitatea produselor şi serviciilor
Total ore/an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

102
34
-

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni/an = 306 ore/an

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul 4: *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL 1: BAZELE CONTABILITĂŢII
x Notă introductivă
Modulul, „Bazele contabilităţii”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Comerţ, face parte din cultura de specialitate și
pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Bazele contabilităţii” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Comerţ sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază
ale contabilității
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1
Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților.
a) Incursiune în istoria contabilităţii
2.2.2.
b) Sistemul contabil parte a sistemului informaţional
economic:
o cadrul general de reglementare a contabilităţii
în România
o contabilitatea – verigă de bază a entităților
(organizarea şi sfera de acţiune a contabilităţii,
tipuri de entități)
o utilizatorii informației contabile
2.3.1
2.3.2
2.1.2
2.2.3
Evidenţa economică:
2.3.3
a) definiţie, importanţă
2.3.4
b) formele evidenţei economice
2.3.5
2.1.3.
2.2.4
Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
2.2.5
informațiilor contabile:
2.2.6
a) definiţia şi trăsăturile obiectului contabilităţii
b) categorii specifice obiectului de studiu al
contabilităţii: active, capitaluri proprii, datorii
(situația poziției financiare), venituri și cheltuieli
(situația
performanței
financiare),
ecuația
fundamentală a contabilității
c) definiţia,
trăsăturile şi procedeele metodei
contabilităţii
c) principii contabile
2.1.4
2.2.7
Echipamente, softuri şi documente.
2.2.8
A. Echipamente specifice şi programe informatice
utilizate în activitatea financiară şi contabilă
Domeniul de pregătire profesională: Comerţ
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URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază
ale contabilității
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini

Conţinuturile învăţării

B. Aparate de marcat electronice fiscale
C. Documentele de evidenţă contabilă:
a. noţiunea şi importanţa documentelor
b. structura documentelor
c. modelul, forma şi formatul documentelor
d. clasificarea documentelor
e. întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor
f. circuitul, păstrarea, şi arhivarea documentelor
g. completarea documentelor pentru principalele
tranzacţii economice.
x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Tabla, cretă, marker, flipchart;
9 Literatura de specialitate.
9 Calculator;
9 Videoproiector;
9 Imprimantă.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Bazele contabilităţii” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Bazele contabilităţii” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
Domeniul de pregătire profesională: Comerţ
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folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Competenţele cheie integrate in modulul „Bazele contabilităţii” sunt din categoria:
x Competențe de comunicarea în limba română şi în limba maternă;
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x „Urcuşul pe munte”;
x Spune-mi mai mult etc.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda „Spunemi mai mult”.
Metoda „Spune-mi mai mult”, este un joc de recapitulare care se joacă cu clasa întreagă.
Imaginaţi-vă, de exemplu, că ultima dumneavoastră lecţie a fost despre activele imobilizate.
Împărţiţi elevii din clasă în „stânga” şi „dreapta” şi cereţi-i uneia dintre părţi să se gândească la un
lucru pe care şi-l amintesc despre activele imobilizate. După ce a răspuns elevul de pe partea
respectivă, e rândul elevilor de pe cealaltă parte să numească încă un lucru.
Răspunsurile alternează de la dreapta la stânga până ce una dintre părţi pierde pentru că nu-şi mai
aminteşte nimic altceva despre subiect. Acest joc simplu poate să devină un început antrenant şi
folositor al lecţiei urmatoare.
Exemplificare metoda creativă „Spune-mi mai mult”
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
2.1.3. Prezentarea
conceptului şi elementelor
definitorii ale obiectului şi
metodei contabilităţii

Abilităţi
2.2.4. Aplicarea
reglementărilor contabile de
grupare şi clasificare a
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezintarea imobilizărilor corporale
o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
o argumentarea alegerii făcute
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Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o Se organizează elevii în 2 grupe pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o Profesorul prezintă modul de lucru
o Elevii vor pune întrebări pe rând, alternând de la dreapta la stănga.
o Profesorul prezintă grupa câştigătoare.
o Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant care va argumenta activitatea desfăşurată de
grupa sa.
Evaluare şi feed-back:
o Activitatea se va evalua pe baza unei fişe de evaluare (detaliată la capitolul Sugestii privind
evaluarea)

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
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x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
2.1.3. Prezentarea conceptului
şi elementelor definitorii ale
obiectului şi metodei
contabilităţii

Abilităţi
2.2.4. Aplicarea
reglementărilor contabile de
grupare şi clasificare a
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezentarea imobilizărilor corporale
o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
o argumentarea alegerii făcute
x

Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora

Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora
1.
Primirea şi planificarea
sarcinii de lucru

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
30%

Selectarea informaţiilor necesare pentru
prezentarea şi identificarea
60%
imobilizarilor corporale.
Alegerea instrumentelor de lucru: foi
40%
de flipchart, marker

Punctaj
18 p
12 p
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Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora
2.
Realizarea sarcinii de
lucru

3.

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
40%

30%

Respectarea etapelor prezentate de
cadrul didactic
Realizarea prezentării şi identificării
imobilizarilor corporale.
Utilizarea corectă a noţiunilor
ştiinţifice.
Folosirea corectă a terminologiei de
specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale a
muncii realizate.
Argumentarea activităţii realizate.
Indicarea corectă a imobilizărilor
corporale

TOTAL PUNCTAJ

Punctaj

25%

10 p

50%

20 p

25%

10 p

20%

6p

20%

6p

40%

12 p

20%

6p

100%

100 p

Fişă de evaluare a activităţii

Criterii de apreciere a performanţei
1) Selectarea informaţiilor necesare pentru prezentarea si identificarea imobilizarilor corporale
2) Alegerea instrumentelor de lucru: foi de flipchart, marker
3) Respectarea etapelor prezentate de cadrul didactic
4) Realizarea prezentării şi identificării imobilizarilor corporale.
5) Utilizarea corectă a noţiunilor ştiinţifice
6) Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7) Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate
8) Argumentarea activităţii realizate
9) Indicarea corectă a imobilizărilor corporale
x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bibliografie
Brookson, Stephan, Cum sa înţelegem contabilitatea, Ed.RAO
Caraiani Chirata, Dumirana Mihaela, Bazele contabilităţii, Editia a III- a, Editura
Universitară
Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative.şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii,
Bucureşti, Editura Aramis, 2002
Cristea, Gabriela C., Managementul lecţiei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2003
Cristea, Sorin, Dicţionar de pedagogie, Bucureşti, Grupul Editorial Litera. 2000
Jinga, Ioan; Negreţ, Ioan, Învăţarea eficientă, Bucureşti, Editura Editis, 1994
Lisievici, Petru, Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Bucureşti, Editura
Aramis, 2002
Manea L, Nichita M.E., Irimia A., Rapceanu C., Introducere în contabilitate. Aplicații, ASE,
București, 2013
Meyer Geniviève, De ce şi cum evaluăm, Iaşi, Editura Polirom
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Radu, Ion T., Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2000
Vogler Jean (coord.), Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Iaşi, Editura Polirom, 2000
*** - Documente financiar-contabile, Editura Monitorul Oficial, 2009
*** - Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale
*** - Legea nr 82/1991 - Legea contabilităţii (cu modificările ulterioare)
*** - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele
financiar-contabile, în vigoare de la 1 ianuarie 2009
*** - OMFP 1802/2014 – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
www.e-legis.ro
www.conta.ro
www.gestiunestocuri.ro
www.e-contabilitate.ro
www.programedecontabilitate.ro
http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects
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MODUL 2. ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
x Notă introductivă
Modulul „Economia întreprinderii”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Comerţ, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală aferentă clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Economia întreprinderii”, este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Comerţ/Economic sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 4. Organizarea activităţii
unităţilor economice
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
Fenomene și procese economice:
4.1.2.
4.2.2.
4.3.2.
x Descrierea fenomenelor, proceselor şi operaţiilor
4.1.3.
4.2.3.
4.3.3.
economice ;
4.1.4.
4.2.4.
4.1.4.
x Influența evenimentelor contemporane în economia
4.2.5.
de piața.
4.2.6.
Tipuri de unități economice:
4.2.7.
x Delimitări terminologice: întreprindere, societate,
firmă, unitate economică;
x Caracteristicile si definirea întreprinderii în
economia de piata.
x Mediul întreprinderii;
x Tipologiile unităţii economice:
- forma de proprietate ;
- forma juridică ;
- modul de asociere;
- obiectul de activitate;
- structură operativă.
Organizarea structurală:
x conceptul de structura a întreprinderii ;
x tipuri de structuri organizatorice ;
x elemente de bază (postul, fişa de post, funcţia,
ponderea ierarhică, compartimentul, nivelurile
ierarhice, relaţiile organizatorice);
4.1.5.
4.2.7.
4.3.5.
Spaţiile la nivelul unităţii economice:
4.1.6.
4.2.8.
x Spaţiile la nivel de depozit:
4.2.9.
- Spaţiul privind recepţia mărfurilor, a materiilor
4.2.10
prime;
- Spaţiul
privind
depozitarea,
păstrarea,
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URÎ 4. Organizarea activităţii
unităţilor economice
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini

4.1.7.
4.1.8

4.2.11
4.2.12.

4.3.6.
4.3.7

4.1.9.

4.2.13.
4.2.14.

4.3.8.
4.3.9.

x

Conţinuturile învăţării

condiţionarea ambalajelor şi a stocului de
marfă.
x Spaţiul de contact cu clienţii: raioane, culoare de
circulaţie, spaţii de prezentare, spaţii de aşteptare.
x Fluxurilor de circulaţie într-o unitate economică:
informaţiilor, mărfurilor, personalului, clienţilor.
Tipuri de resurse:
x resursele umane;
x resurse materiale;
x resurse financiare;
x resurse informaționale;
x resurse de timp.
Organizarea procesuală:
x elemente componente;
x efecte ( funcţiunea, activitatea, sarcini, atribuţii);
x procese economice (aprovizionare, depozitare,
producţie, comercializare), rentabilitatea şi eficienţa
proceselor economice;
Resurse umane la nivelul unității economice:
x productivitatea muncii;
x motivaţia muncii;
x managementul timpului;
x managementul proiectului.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
o
tabla, cretă, marker, flipchart.
o
literatura de specialitate.
o
calculator,
o
videoproiector,
o
imprimantă

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Economia întreprinderii” trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul
iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul ,,Economia întreprinderii” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
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Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competențele cheie integrate in modulul Economia întreprinderii sunt din categoria:
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie.
x Competenţe sociale și civice.
Profesorul trebuie să promoveze experiențe de învățare prin conținuturi și activități cât mai variate
care să susțină dezvoltarea potențialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda Jigsaw (Mozaicul);
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Turul galeriei;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x Brainstorming;
x Metoda pălăriilor gânditoare;
x Tehnica 6/3/5, etc.
Metoda diagramelor Venn reprezintă o modalitate de verificare a validităţii inferenţelor (imediate
şi mediate) prin reprezentări grafice. Metoda in sine constă în intersectarea unui număr de cercuri,
fiecare cerc reprezintă un termen al inferenţei.
Preluata cu succes din matematica, metoda permite ca in orice etapa a unei lecții, sa fie realizate
comparații intre personaje, întâmplări, corpuri sau evenimente istorice, idei, concepte.
O diagramă Venn este formată din cercuri mari care se suprapun parţial. Cadrul didactic cere
elevilor să construiască o asemenea diagramă completând în perechi-grupe sau individual, doar câte
un cerc care să se refere la unul din cele două concepte.
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Elevii pot gândi, lucra in perechi, sa comunice şi să completeze diagrama, apoi se pot grupa câte 4,
pentru a-şi compara cercurile, completând împreună zona de intersecţie a lor cu elementele comune
celor două concepte. (ca exemplu, se pot pregăti pe suporturi, coli pe care sunt realizate două
diagrame Venn.
Exemplificare metoda creativă Diagrama VENN
Rezultatele învățării:
Cunoştinţe
Abilităţi
4.1.2. Descrierea tipurilor de
4.2.2. Diferenţierea tipurilor de
unităţii economice după criterii unităţi economice, după criterii
date.
date.

Atitudini
4.3.2. Argumentarea
avantajelor şi dezavantajelor
diferitelor tipuri de unităţi
economice, într-un mod
independent şi responsabil

Activitate: Asemănări şi deosebiri între tipurile de unități economice, în funcție de forma juridică.
Obiective:
o Să identifice principalele asemănări şi deosebiri între unitățile economice
o Să stabilească forma legală optimă pentru o afacere
o Să argumenteze alegerea făcută
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o Se organizează elevii în grupe de câte 4-5 persoane pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o Profesorul prezintă modul de lucru
o Elevii vor desena în cadrul grupelor formate cercuri suprapuse
o Fiecare grupă va consemna în intersecţia cercurilor aspectele comune, iar în zonele în care
cercurile nu se suprapun aspectele diferite ale tipurilor de unități economice
o Profesorul colectează toate hârtiile şi prezintă rezultatele
o Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant care va argumenta activitatea desfășurată
- Evaluare şi feed-back:
o Activitatea se va evalua pe baza unei fişe de evaluare (detaliată la capitolul Sugestii privind
evaluarea)

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziționat rezultatele învățării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program
stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
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c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului
de predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi
de tip rezolvare de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Se propun următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare.
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare
a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un
grup de elevi.
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învățării:
Cunoştinţe
4.1.2.Descrierea tipurilor de
unităţi economice după criterii
date.

Abilităţi
4.2.2.Diferenţierea tipurilor de
unităţi economice, după criterii
date.

Atitudini
4.3.2.Argumentarea
avantajelor şi dezavantajelor
diferitelor tipuri de unităţi
economice, într-un mod
independent şi responsabil
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Activitate: Asemănări şi deosebiri între tipurile de unități economice, în funcție de forma juridică.
Obiective:
o Să identifice principalele asemănări şi deosebiri între unitățile economice
o Să stabilească forma legală optimă pentru o afacere
o Să argumenteze alegerea făcută
Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Criterii de realizare şi ponderea
acestora
Primirea şi planificarea 30%
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii de lucru

40%

Prezentarea şi promovarea 30%
sarcinii realizate

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Selectarea informaţiilor necesare
pentru
clasificarea
unităților
economice.
Alegerea instrumentelor de lucru:
foi de flipchart, marker
Respectarea etapelor prezentate de
cadrul didactic
Realizarea
asemănărilor
și
deosebirilor unităților economice
Utilizarea corectă a noțiunilor
științifice.
Folosirea corectă a terminologiei de
specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale a
muncii realizate.
Argumentarea activității realizate.
Indicarea corectă a asemănărilor și
deosebirilor

TOTAL

Punctaj

60%

18

40%

12

25%

10

50%

20

25%

10

20%

6

20%

6

40%

12

20%

6
100

Fișă de evaluare a activității

A. Criterii de apreciere a performanţei
1) Selectarea informaţiilor necesare pentru clasificarea unităților economice
2) Alegerea instrumentelor de lucru: foi de flipchart, marker
3) Respectarea etapelor prezentate de cadrul didactic
4) Realizarea asemănărilor și deosebirilor unităților economice
5) Utilizarea corectă a noțiunilor științifice
6) Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7) Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate
8) Argumentarea activității realizate
9) Indicarea corectă a asemănărilor și deosebirilor
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www.edu.ro – este pagina web a Ministerului Educaţiei şi Cercetării de unde puteţi accesa
standardele de pregătire profesională
www.tvet.ro – este pagina web a Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic, unde puteţi accesa standardele de pregătire profesională şi auxiliare
curriculare
http://ferl.becta.org.uk şi
http://ferl.ngfl.gov.uk/ - Căutaţi în cadrul Resurselor Pedagogice sau De Învăţare (Pedagogy
or Learning Resouces) – dacă doriţi să aflaţi informaţii despre stilurile de Învaţare (Learning
styles) şi căutaţi (search) cuvântul How (Cum) şi veţi găsi materiale despre cum să vă creaţi
resurse pentru activitatea didactică
www.becta.org.uk – pagina web a DFES (Departamentul pentru Învăţământ şi Competenţe)
cu sfaturi şi îndrumări privind tehnologia comunicării şi informaţiei
www.lsda.org.uk - pe acest site găsiţi documente de cercetare utile privind abilităţile cheie
http://www.ccm.ac.uk/ltech/cfet/materials/materials.asp
de pe această pagină puteţi descărca pachetul complet privind utilizarea TIÎ (Information
Learning Technology – ‘Tehnologia Informaţiilor pentru Învăţare’) şi materiale pentru
profesor– de la utilizarea mouse-ului şi până la crearea de materiale didactice
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MODUL 3 - CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
x Notă introductivă
Modulul „Calitatea produselor și serviciilor”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Comerţ, face parte din cultura
de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 34 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Calitatea produselor și serviciilor”, este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Comerţ sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învățării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 5 Asigurarea calităţii
produselor şi serviciilor
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
Concepte de bază în studiul mărfurilor și serviciilor:
5.1.2.
5.2.2.
5.3.2.
Marfa :
5.1.3.
5.2.3.
5.3.3.
x Semnificația conceptului de marfă
5.1.4.
5.2.4.
x Termeni cu semnificație similară - bun, produs,
5.1.5.
5.2.5.
articol
5.1.6.
5.2.6.
x Concepte referitoare la marfă: proprietăți,
5.2.7.
caracteristici, indicatori, parametrii, indici, funcții
Serviciu:
x Definire
x Rol și importanță
Calitatea produselor şi serviciilor
x Definirea conceptului de “calitate”
x Orientări privind definirea calităţii produselor şi
serviciilor
x Ipostazele calității produselor și serviciilor
Clasificarea produselor și serviciilor
x Sortimentul de produse
x Clasificarea mărfurilor
x Clasificarea serviciilor
Proprietăţile mărfurilor
Clasificarea proprietăţilor mărfurilor
Caracterizarea proprietăților mărfurilor
x Proprietăţile fizice
x Proprietăţile chimice
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URÎ 5 Asigurarea calităţii
produselor şi serviciilor
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.

5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.

5.3.4.

5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.

5.2.11.
5.2.12.

5.3.5.

x

Conţinuturile învăţării
x Proprietăţile biologice
x Proprietăţile economice
x Proprietăţile estetice
x Proprietăţile organoleptice
x Proprietăţile ergonomice
x Proprietăţile ecologice
Caracteristicile calității produselor şi serviciilor
x Caracteristicile de calitate ale produselor
x Caracteristicile calității serviciilor
x Determinarea calității produselor și serviciilor
Cadrul legislativ privind calitatea produselor și
serviciilor
x Reglementări
legislative
privind
calitatea
produselor și serviciilor
x Standardizarea produselor și serviciilor
x HACCP
x Certificarea și garantarea produselor și serviciilor
Marcarea mărfurilor
Elemente de definire a mărcilor
Funcţiile mărcilor
Clasificarea mărcilor. Tipuri de mărci
Codificarea mărfurilor
Ambalarea mărfurilor
Definirea ambalajului
Definirea operației de ambalare a mărfurilor
Funcţiile ambalajului
Tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje
Metode de ambalare a mărfurilor

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 tablă, cretă, marker,
9 flipchart,
9 legislaţie privind calitatea produselor și serviciilor,
9 standarde de mărfuri,
9 literatură de specialitate,
9 mostre de ambalaje,
9 mostre de mărfuri,
9 calculator,
9 videoproiector,
9 imprimantă,
9 copiator,
9 conexiune la internet,
9 aparatură şi ustensile pentru determinarea proprietăţilor şi caracteristicilor mărfurilor.

x Sugestii metodologice
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Conţinuturile programei modulului „Calitatea produselor şi serviciilor” trebuie să fie abordate
într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează
şi de nivelul iniţial de pregătire.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Calitatea produselor şi serviciilor” are o structură elastică, deci poate încorpora, în
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a
se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate
mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de
idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate în modulul „Calitatea produselor şi serviciilor” sunt din categoria:
x Competenţe de comunicare în limba română și în limba maternă
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie
x Competenţe sociale și civice
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Schimbă perechea,
x Studiul de caz
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda „Floarea de lotus”
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Brainstorming;
Harta minţii;
Mdetoda bulgărelui de zăpadă;
Metoda puzzle;
Metoda piramidei;
Cine ştie câştigă;
Turul galeriei;
Pălăriile gânditoare;
Harta scenariilor de viitor etc.

Exemplificarea unei metode creative în vederea formării unui rezultat al învăţării
Roata cuvintelor – metodă care stimulează creativitatea elevilor prin schimbul de idei; implicare şi
încurajare în prezentarea tipurilor de materiale folosite ca ambalaje; dezvoltarea gândirii critice a
elevilor pentru asumarea responsabilităţilor şi motivare pentru rezultatele obţinute.
Rezultate ale învăţării
Cunoştinţe:
5.1.13. Tipuri de materiale
utilizate pentru ambalaje

Abilităţi:
5.2.11. Identificarea tipurilor
de ambalaje în funcție de
grupele de mărfuri

Atitudini:
5.3.4.Asumarea
responsabilităţii în respectarea
calităţii mărfurilor, în raport cu
ambalarea acestora

Activitate: Tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje.
Obiective:
o Să identifice tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje.
o Să analizeze caracteristicile materialelor utilizate pentru ambalaje.
o Să se documenteze în legătură impactul ambalajelor asupra mediului înconjurător.
Mod de lucru:
Activitate pe grupe.
Resurse:
o Foi de hârtie.
o Foi de flipchart.
o Markere.
Timp de lucru: 50 minute
Desfăşurare:
Pregătire:
x Clasa se împarte în 2 grupe care vor forma 2 cercuri concentrice, faţă în faţă. Participanţii din
cercul din mijloc, „creativii” (au idei legate de materialele folosite ca ambalaje şi caracteristicile
acestora), sunt în cercul din mijloc, iar cei de pe margine sunt agenţii economici care evaluează
impactul ambalajelor asupra mediului înconjurător.
Se face alocarea sarcinilor de lucru; exemplu: „Stabiliţi legătura ambalaj, caracteristici ale
ambalajului şi impactul asupra mediului“ .
Realizare:
x fiecare pereche de participanţi (situată faţă în faţă) discută pe marginea temei date;
x după o anumită perioadă, moderatorul (profesorul), cere participanţilor din cercul interior să se
mute cu o poziţie în dreapta şi să discute cu persoana nouă pe care o au în faţă;
x procesul se repetă până când toţi participanţii-pereche schimbă idei între ei;
x fiecare participant îşi exprimă ideile personale, le discută cu colegul din faţă şi le notează pe o
listă.
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Evaluare şi feed-back:
x după ce s-a încheiat procesul de finalizare a discuţiilor, cereţi „creativilor” să prezinte
materialele folosite cel mai des ca ambalaje în funcţie de impactul asupra mediului înconjurător;
x au loc prezentări şi discuţii în plen respectând regulile stabilite de profesor;
x profesorul face aprecieri şi recomandări subliniind aspectele importante legate de ambalaj şi
impactul asupra mediului înconjurător.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
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x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe:
Abilităţi:
Atitudini:
5.1.5.Descrierea
5.2.5.Diferenţierea
5.3.2.Colaborarea cu membrii
caracteristicilor de calitate ale caracteristicilor de calitate ale echipei de lucru, în scopul
produselor şi serviciilor
produselor şi serviciilor
îndeplinirii sarcinilor de la
locul de muncă
Referatul ca instrument de evaluare complementară:
o oferă:
9 indicii referitoare la motivaţia pe care o are elevul pentru un modul; sau altul din
curriculum-ul şcolar;
9 posibilitatea elevului de a demonstra varietatea şi profunzimea cunoştinţelor pe care le
posedă pe o anumită secţiune din modul;
9 elevului posibilitatea de a stabili o serie de corelaţii între cunoştinţele diverselor
discipline/module şcolare şi de a exersa interdisciplinaritatea ca modalitate de abordare
a unor teme;
9 elevului ocazia de a-şi demonstra capacităţile creative şi imaginative şi, implicit de a-şi
proiecta subiectivitatea în tratarea unor teme.
o are o pronunţată dimensiune formativă deoarece îl familiarizează pe elev:
9 cu tehnici de investigare,
9 să realizeze:
x analize,
x comparaţii,
x generalizări,
x să utilizeze diverse tipuri de raţionamente,
x să tragă concluzii în urma desfăşurării unui demers cognitiv etc.
o generează o formă de învăţare activă, motivantă pentru elev.
Evaluarea referatului presupune întocmirea unei grile/scheme de notare.
Se vor avea în vedere:
9 sarcinile de lucru pentru temă;
9 repere bibliografice;
9 timpul de lucru.
Activitate: Diferențierea caracteristicilor de calitate ale produselor
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Obiective:
Să identifice rolul caracteristicile de calitate ale produselor
Să diferenţieze caracteristicile de calitate ale produselor
Să colaboreze cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor
Mod de lucru:
Activitate individuală/grup
Resurse:
x Foi de hârtie.
x Foi de flipchart.
x Internet.
x Calculator.
x Imprimantă.
x Markere.
Perioada de desfăşurare:
2 săptămâni
Desfăşurare:
Alegerea temei referatului.
Stabilirea bibliografiei de specialitate, termenelor de realizare, perioadei de revizuire (dacă este
cazul), respectarea dreptului de autor, conţinutului. Alegerea ipotezei/întrebării de la care se
porneşte în realizarea sarcinii. Stabilirea procedurii de lucru ţinându-se cont de raportarea materialscop. Revizuirea în funcţie de situaţie. Prezentarea sarcinii de lucru, cu respectarea regulilor legate
de redactare, exprimare, conţinut ştiinţific, etc.
Pregătire:
Profesorul prezintă modul în care se lucrează în vederea îndeplinirii sarcinii de lucru. Se explică
etapele în vederea realizării referatului „Diferențierea caracteristicilor de calitate ale produselor”,
perioada de timp pentru realizare şi revizuire, instrumentul de evaluare.
Structura referatului
Introducere
Materiale
Procedură
Observaţii
Rezultate
Comentarea rezultatelor
Concluzii
Bibliografie
Mod de prezentare

Ce se evaluează
Argumentul, cu justificarea ipotezei sau a unei întrebări legate de temă
Materialele utilizate, menţionate după o anumită procedură (material scop)
Prezentarea activităţilor în ordinea în care au fost derulate
Descrierea observaţiilor
Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce trebuie evidenţiat
Realizare de tabele, diagrame, etc. şi interpretarea lor
Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint şi prin
raportare la ipoteza/întrebarea iniţială
Oportunitatea surselor bibliografice
Aspect
Continuitate
Mod de exprimare, ritm, tonalitate
Conţinut ştiinţific
Respectarea dreptului de autor

Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora aplicabile referatului evaluat
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Nr.
crt.
1.

Criterii de realizare şi ponderea
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
acestora
Primirea şi planificarea 30%
Stabilirea cuprinsului, bibliografiei de
sarcinii de lucru
specialitate, agentului economic,
60%
termenelor de realizare şi revizuire,
respectarea dreptului de autor.
Alegerea ipotezei/întrebării pe care se
40%
bazează realizarea referatului.
2.
Realizarea sarcinii de 40%
Stabilirea procedurii de realizare,
25%
lucru
raportare material – scop.
Respectarea etapelor de realizare a
50%
sarcinii de lucru.
Rezolvarea sarcinii de lucru în
25%
conformitate cu procedura stabilită.
3.
Prezentarea
şi 30%
Comentarea
rezultatelor
şi
20%
promovarea
sarcinii
organizarea concluziilor
realizate
Prezentarea unei aprecieri globale
20%
asupra muncii realizate individual.
Respectarea regulilor de prezentare a
40%
materialului realizat.
Indicarea unor căi de îmbunătăţire şi
actualizare a activităţii agentului
20%
economic legate de caracteristicile de
calitate ale produselor.
Total punctaj

Punctaj

18

12
10
20
10
6
6
12

6
100

Evaluarea referatului se face prin utilizarea grilei de evaluare/notare.
În situaţia evaluării prin notare se va ţine seama de stadiul realizării criteriilor şi indicatorilor.
Cadrul didactic va întocmi un barem de notare adaptat structurii referatului.
x
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională Turism și
Alimentație :
1. Bucătar
2. Cofetar – patiser
3. Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie
4. Lucrător hotelier
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menționate.
Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 3
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URI)
URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază ale
contabilității
URÎ 4. Asigurarea calității în turism și
alimentație
URÎ 5. Organizarea activității în unitățile
de primire turistică
URÎ 6. Realizarea proceselor de bază în
alimentaţie

Denumire modul
MODUL 1. Bazele contabilităţii
MODUL 2. Calitatea în turism și alimentație
MODUL 3. Structuri de primire turistică
MODUL 4. Procese de bază în alimentaţie
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX-a
Învățământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modul 1. Bazele contabilităţii
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul II. Calitatea în turism și alimentație
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul III. Structuri de primire turistică
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul IV. Procese de bază în alimentaţie
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

68
68
34
68
34
102
34

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore
Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală
Modul 5. *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
150

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL 1: BAZELE CONTABILITĂŢII
x Notă introductivă
Modulul, „Bazele contabilităţii”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face parte din cultura de
specialitate și pregătirea practică săptămânală, aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 68 ore/an, conform planului de învăţământ.
Modulul „Bazele contabilităţii” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 2. APLICAREA
CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE
CONTABILITĂȚII
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.1.
2.2.1
Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților.
a) Incursiune în istoria contabilităţii
2.2.2.
b) Sistemul contabil parte a sistemului informaţional
economic:
o cadrul general de reglementare a contabilităţii
în România
o contabilitatea – verigă de bază a entităților
(organizarea şi sfera de acţiune a contabilităţii,
tipuri de entități)
2.3.1
o utilizatorii informației contabile
2.3.2
2.1.2
2.2.3
Evidenţa economică:
2.3.3
a) definiţie, importanţă
2.3.4
b) formele evidenţei economice
2.3.5
2.1.3.
2.2.4
Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
2.2.5
informațiilor contabile:
a) definiţia şi trăsăturile obiectului contabilităţii
2.2.6
b) categorii specifice obiectului de studiu al
contabilităţii: active, capitaluri proprii, datorii
(situația poziției financiare), venituri și cheltuieli
(situația
performanței
financiare),
ecuația
fundamentală a contabilității
c) definiţia,
trăsăturile şi procedeele metodei
contabilităţii
c) principii contabile
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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URÎ 2. APLICAREA
CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE
CONTABILITĂȚII
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
2.1.4
2.2.7
Echipamente, softuri şi documente.
2.2.8
A. Echipamente specifice şi programe informatice
utilizate în activitatea financiară şi contabilă
B. Aparate de marcat electronice fiscale
C. Documentele de evidenţă contabilă:
a. noţiunea şi importanţa documentelor
b. structura documentelor
c. modelul, forma şi formatul documentelor
d. clasificarea documentelor
e. întocmirea, verificarea şi corectarea documentelor
f. circuitul, păstrarea, şi arhivarea documentelor
g. completarea documentelor pentru principalele
tranzacţii economice.
x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Tabla, cretă, marker, flipchart;
9 Literatura de specialitate.
9 Calculator;
9 Videoproiector;
9 Imprimantă.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Bazele contabilităţii” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Bazele contabilităţii” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Competenţele cheie integrate in modulul „Bazele contabilităţii” sunt din categoria:
x Competențe de comunicarea în limba română şi în limba maternă;
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x „Urcuşul pe munte”;
x Spune-mi mai mult etc.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda „Spunemi mai mult”.
Metoda „Spune-mi mai mult”, este un joc de recapitulare care se joacă cu clasa întreagă.
Imaginaţi-vă, de exemplu, că ultima dumneavoastră lecţie a fost despre activele imobilizate.
Împărţiţi elevii din clasă în „stânga” şi „dreapta” şi cereţi-i uneia dintre părţi să se gândească la un
lucru pe care şi-l amintesc despre activele imobilizate. După ce a răspuns elevul de pe partea
respectivă, e rândul elevilor de pe cealaltă parte să numească încă un lucru.
Răspunsurile alternează de la dreapta la stânga până ce una dintre părţi pierde pentru că nu-şi mai
aminteşte nimic altceva despre subiect. Acest joc simplu poate să devină un început antrenant şi
folositor al lecţiei urmatoare.
Exemplificare metoda creativă „Spune-mi mai mult”
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
2.1.3. Prezentarea
conceptului şi elementelor
definitorii ale obiectului şi
metodei contabilităţii

Abilităţi
2.2.4. Aplicarea
reglementărilor contabile de
grupare şi clasificare a
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezintarea imobilizărilor corporale
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
o argumentarea alegerii făcute
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
Durată: 45 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
o Se organizează elevii în 2 grupe pe criteriul ales de profesor
- Realizare:
o Profesorul prezintă modul de lucru
o Elevii vor pune întrebări pe rând, alternând de la dreapta la stănga.
o Profesorul prezintă grupa câştigătoare.
o Fiecare grupă desemnează câte un reprezentant care va argumenta activitatea desfăşurată de
grupa sa.
Evaluare şi feed-back:
o Activitatea se va evalua pe baza unei fişe de evaluare (detaliată la capitolul Sugestii privind
evaluarea)

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
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x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
Abilităţi
2.1.3. Prezentarea conceptului 2.2.4. Aplicarea
şi elementelor definitorii ale
reglementărilor contabile de
obiectului şi metodei
grupare şi clasificare a
contabilităţii
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Atitudini
2.3.3. Implicarea independentă
şi responsabilă în delimitarea
activelor, capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor şi
cheltuielilor

Activitate: Prezentarea şi identificarea elementelor imobilizărilor corporale.
Obiective:
o identificarea imobilizărilor corporale
o prezentarea imobilizărilor corporale
o folosirea termenilor de specialitate în comunicare
o efectuarea exerciţiilor de grupare şi clasificare a imobilizărilor corporale
o argumentarea alegerii făcute
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x

Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora

Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora
1.
Primirea şi planificarea
sarcinii de lucru

2.

Realizarea sarcinii de
lucru

3.

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
30%

40%

30%

Selectarea informaţiilor necesare pentru
prezentarea şi identificarea
imobilizarilor corporale.
Alegerea instrumentelor de lucru: foi
de flipchart, marker
Respectarea etapelor prezentate de
cadrul didactic
Realizarea prezentării şi identificării
imobilizarilor corporale.
Utilizarea corectă a noţiunilor
ştiinţifice.
Folosirea corectă a terminologiei de
specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale a
muncii realizate.
Argumentarea activităţii realizate.
Indicarea corectă a imobilizărilor
corporale

TOTAL PUNCTAJ

Punctaj

60%

18 p

40%

12 p

25%

10 p

50%

20 p

25%

10 p

20%

6p

20%

6p

40%

12 p

20%

6p

100%

100 p

Fişă de evaluare a activităţii
Criterii de apreciere a performanţei
1) Selectarea informaţiilor necesare pentru prezentarea si identificarea imobilizarilor corporale
2) Alegerea instrumentelor de lucru: foi de flipchart, marker
3) Respectarea etapelor prezentate de cadrul didactic
4) Realizarea prezentării şi identificării imobilizarilor corporale.
5) Utilizarea corectă a noţiunilor ştiinţifice
6) Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7) Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate
8) Argumentarea activităţii realizate
9) Indicarea corectă a imobilizărilor corporale
x
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bibliografie
Brookson, Stephan, Cum sa înţelegem contabilitatea, Ed.RAO
Caraiani Chirata, Dumirana Mihaela, Bazele contabilităţii, Editia a III- a, Editura
Universitară
Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative.şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii,
Bucureşti, Editura Aramis, 2002
Cristea, Gabriela C., Managementul lecţiei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2003
Cristea, Sorin, Dicţionar de pedagogie, Bucureşti, Grupul Editorial Litera. 2000
Jinga, Ioan; Negreţ, Ioan, Învăţarea eficientă, Bucureşti, Editura Editis, 1994

Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
10

846

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lisievici, Petru, Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Bucureşti, Editura
Aramis, 2002
Manea L, Nichita M.E., Irimia A., Rapceanu C., Introducere în contabilitate. Aplicații, ASE,
București, 2013
Meyer Geniviève, De ce şi cum evaluăm, Iaşi, Editura Polirom
Radu, Ion T., Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., 2000
Vogler Jean (coord.), Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Iaşi, Editura Polirom, 2000
*** - Documente financiar-contabile, Editura Monitorul Oficial, 2009
*** - Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale
*** - Legea nr 82/1991 - Legea contabilităţii (cu modificările ulterioare)
*** - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele
financiar-contabile, în vigoare de la 1 ianuarie 2009
*** - OMFP 1802/2014 – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
www.e-legis.ro
www.conta.ro
www.gestiunestocuri.ro
www.e-contabilitate.ro
www.programedecontabilitate.ro
http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects
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MODUL 2: CALITATEA ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
x Notă introductivă
Modulul, „Calitatea în turism și alimentație”, componentă a ofertei educaționale (curriculare)
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face
parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 68 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Calitatea în turism și alimentație” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 4. ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Rezultate ale învăţării (codificate
Conţinuturile învăţării
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
Calitatea produselor și a serviciilor
4.1.2.
4.2.2.
4.3.2.
x Definirea conceptul de ”calitate”
4.1.3.
4.2.3.
4.3.3.
x Ipostazele calității
x Factorii ce determină și influențează calitatea
produselor și a serviciilor
- factorii principali și secundari
- factori care influențează calitatea serviciilor
turistice (hoteliere): calitatea facilităților, calitatea
personalului, alte elemente de organizare
x Caracteristicile de calitate ale produselor
x Caracteristicile serviciilor
- diferențele de bază între bunuri și servicii
- caracteristici de calitate a serviciilor
4.1.4.
4.2.4.
4.3.4.
Valoarea nutritivă a produselor alimentare
4.1.5.
4.2.5.
4.3.5.
x Componentele valorii nutritive
4.1.6.
4.2.6.
4.3.6.
x Calcularea valorii calorice a alimentelor
4.2.7.
4.1.7.
4.3.7.
Caracteristicile organoleptice ale grupelor de
4.2.8.
4.1.8.
mărfuri alimentare
4.2.9.
4.1.9.
x Cerealele și produsele din cereale
x Legume și fructe. Produse rezultate din
prelucrarea lor
x Carnea, subprodusele și produsele din carne
x Peștele, subprodusele din pește și alte produse
marine
x Laptele și produsele lactate
x Condimente, stimulente și alte adaosuri
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
12

848

URÎ 4. ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe
Abilităţi
Atitudini

4.1.10.

x

4.2.10.

4.3.8.

Conţinuturile învăţării

Verificarea calității produselor și serviciilor
x Verificarea organoleptică a principalelor produse
alimentare
x Modalități de apreciere a calității serviciilor
Marcarea, etichetarea și ambalarea produselor
x Componentele și formele marcării- etichetării
produselor
x Marcarea ecologică a produselor
x Funcțiile și clasificarea ambalajelor
x Metode de ambalare
Respectarea drepturilor consumatorilor conform
legislației în vigoare
x Drepturile consumatorilor
x Sancţiuni pe tipuri de abateri pentru
nerespectarea drepturilor consumatorilor
Standardizarea produselor și serviciilor
x Sisteme de asigurare a calității produselor și
serviciilor la nivel de întreprindere și la nivel
național
x Standarde de calitate privind produsele și serviciile
- documente care certifică și atestă calitatea
produselor
- normative de calitate pentru serviciile hoteliere

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Consumabile: hârtie flipchart, hârtie xerox, markere, cretă colorată;
9 Legislaţia privind calitatea produselor şi serviciilor din unităţile de cazare şi alimentaţie;
9 Documentaţie specifică alimentaţiei publice şi unităţilor de cazare;
9 Ambalaje şi mostre de produse alimentare.
9 Aparatură multimedia: computere conectate la internet, multifuncţionale, videoproiector;
9 Dotări specifice sălilor de clasă;
9 Conectare la reţeaua de internet.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Calitatea în turism și alimentație” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Calitatea în turism și alimentație” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
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Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate in modulul ”Calitatea în turism și alimentație” sunt din categoria:
x Competențe de comunicare în limba română și în limba maternă;
x Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
x Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere;
x Competenţe sociale și civice.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda Jigsaw (Mozaicul);
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Turul galeriei;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x Brainstorming;
x Metoda pălăriilor gânditoare;
x Tehnica 6/3/5, etc.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda turul
galeriei.
Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime
opiniile proprii. Produsele realizate de elevi sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de
secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din
care fac parte.
Pașii metodei:
 Cadrul didactic comunică tema și sarcina de lucru;
 Se formează grupurile de lucru de câte 4- 5 elevi, în funcție de numărul elevilor din clasă;
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Fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilită în prealabil (produsul poate fi un desen,
o schemă, o organigramă etc.);
 Elevii prezintă în fața clasei produsul, explicând semnificațiile ideilor reprezentate și
răspund întrebărilor puse de colegi;
 Se expun afișele într-o miniexpoziție etc.;
 Lângă fiecare afiș se lipește o foaie goală.
 Li se cere grupurilor să facă un tur, cu oprire în fața fiecărui afiș și să noteze pe foaia albă
anexată comentariile, sugestiile, întrebările lor;
 Fiecare grup va citi comentariile făcute de celelalte grupuri și va răspunde la întrebările
notate pe foi.
,,Turul Galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere personale referitoare la tema pusă în
discuţie. Elevii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi
prin demonstrarea valabilităţii celor susţinute.
Exemplificare metoda Turul galeriei
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
4.1.6. Prezentarea elementelor
de marcare şi etichetare a
produselor.

Abilităţi
4.2.7. Verificarea marcării,
etichetării şi ambalării
produselor

Atitudini
4.3.6. Implicarea activă şi
responsabilă în verificarea
marcării, etichetării şi ambalării
produselor

Activitatea de învăţare: Etichetarea produselor alimentare
Obiective:
 Să identifice elementele de etichetare a produselor alimentare
 Să realizeze eticheta unui produs alimentar
 Să analizeze eticheta unor produse alimentare
Mod de organizare a activităţii:
x Activitate pe grupe
Resurse materiale:
x Flipchart
x Foi de flipchart
x Markere
x Foi A4
x Ambalaje
Durată: 45 minute
Desfășurarea activității:
1. Organizarea elevilor în grupuri de 4-5, în funcție de numărul elevilor din clasă.
2. Profesorul prezintă tema de studiu ”Etichetarea produselor alimentare”, fiecare grup având
sarcina de a realiza o etichetă pentru un produs alimentar, la alegere, ținând cont de toate
elementele pe care trebuie să le cuprindă acesta pentru a asigura o informare completă a
consumatorului. Se va avea în vedere și grafica, estetica etichetei.
3. Etichetele realizate pe foi de flipchart, se expun pe pereţii sălii de clasă, ca într-o expoziţie.
4. Un reprezentant din fiecare grup prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat.
5. Lângă fiecare foaie de flipchart se lipește o foaie goală A4, grupurile trec pe la fiecare foaie
flipchart pentru a examina eticheta realizată, notează pe foaia A4 comentariile, observaţiile,
propunerile.
6. La sfârşit, fiecare grup revine la propriul afiș, analizează comentariile, răspund întrebărilor
notate pe foaie.
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x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
x La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
x În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
x Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
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x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
4.1.6. Prezentarea elementelor
de marcare şi etichetare a
produselor.

Abilităţi
4.2.7. Verificarea marcării,
etichetării şi ambalării
produselor

Atitudini
4.3.6. Implicarea activă şi
responsabilă în verificarea
marcării, etichetării şi ambalării
produselor

Activitate: Etichetarea produselor alimentare
Obiective:
 Să identifice elementele de etichetare a produselor alimentare
 Să realizeze eticheta unui produs alimentar
 Să analizeze eticheta unor produse alimentare
x
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora
Criterii de realizare şi ponderea
acestora
Primirea şi planificarea 30%
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii de lucru

40%

Prezentarea şi promovarea 30%
sarcinii realizate

TOTAL PUNCTAJ

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Stabilirea elementelor obligatorii
pentru eticheta produselor
80%
alimentare.
Selectarea materialelor de lucru: foi
flipchart pentru realizarea
20%
etichetelor; etichete de produse.
Realizarea etichetei unui produs
alimentar,
având
în
vedere
60%
elementele obligatorii, grafica și
estetica etichetei.
Colaborarea cu membrii echipei
20%
pentru realizarea etichetei.
Formularea sugestiilor,
comentariilor, întrebărilor pe baza
20%
materialelor realizate.
Folosirea corectă a terminologiei de
20%
specialitate.
Prezentarea etichetei realizate.
30%
Exprimarea argumentată a unor
puncte de vedere personale 50%
referitoare la produsele realizate .
100%

Punctaj
24 p

6p

24 p

8p
8p
6p
9p
15 p
100 p
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Fișa de evaluare a activității
Criterii de apreciere a performanței:

Punctajul obținut

1. Stabilirea elementelor obligatorii pentru eticheta
produselor alimentare
2. Selectarea materialelor de lucru: foi flipchart
pentru realizarea etichetelor, etichete de produse
3. Realizarea etichetei unui produs alimentar, având
în vedere elementele obligatorii, grafica și estetica
etichetei
4. Colaborarea cu membrii echipei pentru realizarea
etichetei
5.Formularea sugestiilor, comentariilor, întrebărilor
pe baza materialelor realizate
6. Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
7. Prezentarea etichetei realizate
8. Exprimarea argumentată a unor puncte de vedere
personale referitoare la produsele realizate
x
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Diaconescu I., Merceologie alimentară, Editura Eficient, București, 1998.
I. Răducanu, R. Procopie, Merceologie, Biblioteca digitală ASE.
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MODUL 3: STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
x Notă introductivă
Modulul, „Structuri de primire turistică”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 68 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Structuri de primire turistică” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 5. ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE
PRIMIRE TURISTICĂ
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
Unităţi de cazare.
- Clasificarea unităţilor de cazare;
5.1.2.
5.2.2.
5.3.2.
- Caracteristicile unităţilor de cazare.
5.1.3.
5.2.3.
5.1.4.
5.2.4.
Baza tehnico-materială din unităţile de cazare.
5.1.5.
5.2.5.
- Elementele bazei tehnico-materiale (mobilier, aparate,
5.1.6.
echipamente, instalaţii etc.);
- Echipamente specific (instalaţii termice, instalaţii
climatizare, aspirator, maşini de spălat, uscătoare etc.)
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale bazei
tehnico-materiale din unităţile de cazare;
- Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei tehnico-materiale
din unităţile de cazare;
- Materiale şi ustensile pentru întreţinerea bazei tehnicomateriale din unităţile de cazare (detergenţi, dezinfectanţi,
perii, găleţi, mop etc.).
Unităţi de alimentaţie.
- Clasificarea unităţilor de alimentaţie;
- Caracteristicile unităţilor de alimentaţie.
Baza tehnico-materială din unităţile de alimentaţie.
- Elementele bazei tehnico-materiale (mobilier, aparate,
utilaje, echipamente, inventar textil, din porţelan, din
sticlă, şi ustensile specifice etc.);
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale bazei
tehnico-materiale din unităţile de alimentaţie;
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URÎ 5. ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE
PRIMIRE TURISTICĂ
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini

5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.

5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

5.3.3.
5.3.4.

5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.

5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.

5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.

Conţinuturile învăţării

- Tipuri de lucrări de întreţinere a bazei tehnico-materiale
din unităţile de alimentaţie;
- Materiale şi ustensile pentru întreţinerea bazei tehnicomateriale din unităţile de alimentaţie (detergenţi,
dezinfectanţi, perii, găleţi, mop etc.).
Compartimentele structurilor de primire.
- Compartimente ale unităţilor de cazare;
- Compartimente ale unităţilor de alimentaţie;
- Tipuri de relaţii stabilite între compartimente ale
structurilor de primire;
- Surse de informare specifice industriei turistice:
literatură de specialitate, mijloace mass-media, filme
documentare, site-uri specializate etc.
Activităţi fizice specifice unităţilor de turism şi
alimentaţie: transportul bagajelor şi cărucioarelor,
spălarea lenjeriei şi a veselei, transportul preparatelor etc.
Măsuri de reducere a solicitărilor fizice: economia
mişcărilor, succesiunea logică a mişcărilor, dozarea
efortului, raport optim efort-pauză, utilizarea corectă a
utilajelor şi echipamentelor etc.
Măsuri de reducere a efortului ortostatic: dozarea
efortului ortostatic, raţionalizarea deplasărilor, înlăturarea
deplasărilor inutile.
Surse de zgomot: trântirea uşilor, conversaţie cu glas
ridicat între clienţi, între personal şi clienţi, programe.
muzical artistice, manipularea necorespunzătoare a
inventarului
Elemente de microclimat optim: temperatură, iluminat,
ventilaţie.

x Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Dotările specifice sălilor de clasă;
9 Cataloage, albume, pliante, ghiduri, hărţi, broşuri, ş.a., cu specific turistic şi de
alimentaţie;
9 Flipchart, markere;
9 Alte resurse materiale identificate de cadrele didactice ca fiind necesare pentru
activităţile planificate.
9 Aparatură multimedia: computere conectate la internet, multifuncţionale, videoproiector;
9 Aparatură pentru multiplicarea fişelor de lucru, de evaluare şi a altor materiale necesare
activităţii la clasă.
9 Dotări specifice unităţilor de cazare conform nomelor de clasificare a acestora;
9 Dotări specifice unităţilor de alimentaţie conform nomelor de clasificare a acestora;
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9 Alte echipamente şi mijloace de învăţământ, identificate de cadrele didactice ca fiind
necesare pentru activităţile planificate.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Structuri de primire turistică” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Structuri de primire turistică” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate in modulul „Structuri de primire turistică” sunt din categoria:
x Competenţe sociale și civice;
x Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Schimbă perechea,
x Studiul de caz
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda „Floarea de lotus”
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Metoda diagramelor Venn;
Cubul;
Brainstorming;
Harta minţii;
Mdetoda bulgărelui de zăpadă;
Metoda puzzle;
Metoda piramidei;
Cine ştie câştigă;
Turul galeriei;
Pălăriile gânditoare;
Harta scenariilor de viitor etc.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este tehnica Lotus
(Floarea de nufăr)
Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă
centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul
celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr.
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Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la
rândul lor teme principale, pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se
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vor construi câte alte noi 8 idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi
teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte.
Desfăèèurare
¾ Se anunţă tema;
¾ Se comunică sarcina de lucru şi principiile metodei;
¾ Se stabilesc cele 8 grupe care vor trata subtemele identificate;
¾ După rezolvarea temei un reprezentant al grupei completează diagrama pregătită pe tablă /
foaie flipchart / într-un document electronic proiectat (smartbord);
¾ Se dezbate cu toţi elevii clasei rezultatul obţinut;
¾ Se stabileşte forma finală a informaţiei incluse în diagramă care va fi distribuită fiecăruia
dintre elevi.
Tehnica Lotus este o modalitate de lucru în grup cu mari valenţe formativ-educative.
Stimulează şi dezvoltă capacităţi ale inteligenţei lingvistice, ale inteligenţei interpersonale, ale
inteligenţei intrapersonale, ale inteligenţei sociale.
Exemplificarea metodei creativă Tehnica Lotus (Floarea de Lotus) în vederea dobândirii unor
rezultate ale învăţării:
Cunoștinţe
5.1.6.

Abilităţi
5.2.3.
5.2.5.

Atitudini
Conţinuturile învăţării
5.3.1.
Baza tehnico-materială din unităţile de alimentaţie.
5.3.2.
- Elementele bazei tehnico-materiale (mobilier, aparate,
utilaje, echipamente, inventar textil, din porţelan, din sticlă,
şi ustensile specifice etc.);

Activitate: Identificarea tipurilor de dotări din diferitele categorii.
Obiective:
o Să stabilească cele mai importante categorii de dotări din unităţile de alimentaţie;
o Să identifice principalele tipuri de dotări din categoriile precizate;
o Să argumenteze alegerile făcute;
o Să contribuie la obţinerea rezultatului final al clasei.
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate pe grupe
Resurse materiale:
o Foi de hârtie
o Foi de flipchart
o Markere
o Echipamente multimedia
Durată: 50 minute
Desfăşurare:
Pregătire:
o Se organizează elevii în 8 grupe pe criteriul ales de profesor
Realizare:
o Se comunică sarcina de lucru: identificarea tipurilor de dotări din diferitele categorii ale bazei
tehnico-materiale a unităţilor de alimentaţie;
o Se stabilesc pentru început principalele categorii de elemente ale bazei tehnico-materiale din
unităţile de alimentaţie:
A. mobilier;
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o
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o
o

B. aparate;
C. utilaje;
D. tacâmuri;
E. inventar textile;
F. inventar din porţelan / ceramic;
G. inventar din sticlă;
H. ustensile specifice.
Profesorul prezintă modul de lucru
Se formează grupurile de lucru èi se atribuie prin tragere la sorţi subtema la care va lucra
fiecare echipă;
Grupele lucrează pentru a reuşi să completeze în diagramă informaţiile necesare: tipuri de
dotări din diferitele categorii ale bazei tehnico materiale a unităţilor de alimentaţie;
Câte un reprezentant al fiecărei grupe va include în diagrama finală informaţiile identificate de
colegi.
Se analizează diagrama completată de toate grupele.
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x Sugestii privind evaluarea
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Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
x La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
x În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
x Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări;
x Chestionare;
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de autoevaluare;
x Fişe de monitorizare a progresului;
x Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI;
x Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
x Lista de verificare a proiectului;
x Brainstorming;
x Planificarea proiectului;
x Mozaicul;
x Fişă de observaţie;
x Jurnalul elevului;
x Teme de lucru;
x Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi;
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
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Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.

Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe

Abilităţi

Atitudini

5.1.6. Descrierea elementelor
bazei tehnico-materiale a
unităţilor de alimentaţie.

5.2.3. Verificarea existenţei în
unităţile de alimentaţie a
echipamentelor specifice
nivelului de clasificare.
5.2.5. Participarea la
activităţile echipelor de lucru.

5.3.1. Respectarea principiilor
dezvoltării durabile în
planificarea lucrărilor de
curăţenie şi întreţinere a bazei
tehnico-materiale din unităţile
de cazare şi alimentaţie.
5.3.2. Colaborarea cu colegii
în scopul îndeplinirii sarcinilor
de lucru.

Activitate: Identificarea diferitelor componente ale bazei tehnico-materiale din unităţile de
alimentaţie:
Obiective:
o Să identifice diferite componente ale bazei tehnico-materiale din unităţile de alimentaţie.
o Să includă elementul identificat într-o categorie a bazei tehnico-materiale din unităţile de
alimentaţie
o Să precizeze, pe fişa dată, utilitate elementului identificat.
FIŞA DE LUCRU
Numele şi prenumele:
Clasa:
Data:
Sarcină de lucru: Identifică pe baza imaginilor tipul de dotare specific unităţilor de
alimentaţie şi include-l în categoria din care face parte, precizând utilitatea sa.

Imagine

Denumire

Categoria

Utilitatea, cu referire la
norme şi reglementări

1.

2.
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Imagine

Denumire

Categoria

Utilitatea, cu referire la
norme şi reglementări

3.

4.

5.

6.

7.
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Imagine

Denumire

Categoria

Utilitatea, cu referire la
norme şi reglementări

8.

Sugestie de rezolvare a sarcinii:
1. Cuţit pentru peşte – tacâmuri – se regăsesc în structura mise-en-place-ului, fiind folosite de
către clienţi pentru consumarea peştelui, în condiţii de siguranţă şi igienă;
2. Mixer de bucătărie (minirobot) – aparate – se utilizează la operaţii de tăiere, amestecare şi
batere a diferitelor tipuri de compoziţii, respectându-se norme de siguranţă şi securitate a
muncii, de igienă şi de consum economic de energie (dezvoltare durabilă).
3. Şervete de masă – inventar textil – utilizat de către clienţi pentru protecţia îmbrăcămintei
dar şi pentru igiena mâinilor şi a feţei.
4. Maşina de gătit – utilaje – se utilizează la prepararea hranei, aplicând operaţii termice
specifice. În funcţie de sursa de energie (gaz, curent electric), normele de siguranţă şi
securitate în muncă diferă, dar au ca idee centrală, evitarea arsurilor. Normele de igienă se
referă la menţinerea maşinii de gătit, într-o stare de curăţenie adecvată. Din punct de vedere
al regulilor de dezvoltare durabilă, se recomandă utilizarea variantelor economice de
consum a gazului sau a energiei electrice.
5. Osieră – inventar din porţelan / ceramică – este utilizată de consumatori pentru a îndepărta
oasele din farfuria destinată preparatelor. În manipularea osierei lucrătorii trebuie să fie
atenţi în special să nu se spargă.
6. Consolă – mobilier – este amplasat în saloanele de servire pentru păstrarea obiectelor de
inventar necesare în realizarea mise-en-place-ului sau la refacerea acestuia în timpul
operaţiilor de servire. Având părţi mobile trebuie respectate regulile de protecţie specifice.
Regulile de igienă privesc atât mobilierul cât şi obiectele de inventar.
7. Cupă de şampanie – inventar din sticlă – este utilizată pentru servirea şampaniei în cadrul
diferitelor evenimente. Atenţia trebuie acordată manipulării acesteia pentru a nu se sparge.
8. Tigaie – ustensile – se utilizează la obţinerea preparatelor culinare, prin tratamente termice
de frigere, prăjire sau înăbuşire. La utilizarea sa trebuie respectate norme de siguranţă şi
securitate în muncă specifice lucrului cu surse de căldură şi normele de igienă specifice.
Referitor la dezvoltarea durabilă, trebuie evidenţiate normele de manipulare a grăsimilor
uzate.
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x

Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora:

Nr.
crt.
1.

Criterii de realizare şi
ponderea acestora
Primirea şi planificarea 30%
sarcinii de lucru

2.

Realizarea sarcinii de
lucru

3.

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

50%

20%

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Analizarea sarcinilor stabilite în fişa
de lucru – solicitarea lămuririlor
necesare.
Stabilirea denumirilor corecte pentru
fiecare element prezentat în imagine.
Corelarea corectă a informaţiilor
stabilite în fişa de lucru.
Identificarea corectă a categoriei din
care face parte fiecare element al bazei
tehnico-materiale.
Precizarea corectă a utilităţii fiecărui
element.
Corelarea cu normele şi reglementările
specifice utilizării elementului
respectiv.
Redactarea corectă a fişei de lucru.
Utilizarea corectă a termenilor de
specialitate în mesajele transmise.
Asigurarea unui aspect corespunzător
fişei de lucru.

Total
x

Punctaj

30%

9p

40%

12 p

30%

9p

30%

15 p

50%

25 p

20%

10 p

40%
30%

8p
6p

30%

6p

100%

100 p
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MODUL 4: PROCESE DE BAZĂ ÎN ALIMENTAŢIE
x Notă introductivă
Modulul, „Procese de bază în alimentaţie”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație, face parte din
cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :

34 ore/an – instruire practică
Modulul „Procese de bază în alimentaţie” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării
URÎ 6. REALIZAREA
PROCESELOR DE BAZĂ ÎN
ALIMENTAŢIE
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
6.1.1.
6.2.1.
6.3.1.
Dotări specifice spaţiilor de producţie culinară şi de
6.1.2.
6.2.2
patiserie – cofetărie.
- Clasificarea dotărilor din spaţiile de producţie: utilaje,
aparate, vase şi ustensile.
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale dotărilor
din spaţiile de producţie.
6.1.3.
6.2.3.
6.3.2.
Dotări specifice spaţiilor de servire.
6.1.4.
6.2.4.
- Clasificarea dotărilor din spaţiile de servire: mobilier,
echipamente şi obiecte de inventar necesare servirii
consumatorilor.
- Caracteristicile constructive şi funcţionale ale dotărilor
din spaţiile de servire.
6.1.5.
6.2.5.
6.3.3.
Operaţii de ambiantare a spaţiilor de servire:
6.2.6.
- Operaţii de curăţenie curente;
- Operaţii de aranjare a mobilierului din dotare şi de
completare a consolei cu obiecte de inventar necesare
procesului de servire a consumatorilor.
6.1.6.
6.2.7.
6.3.4.
Materii prime şi auxiliare folosite în alimentaţie:
6.1.7.
6.2.8.
- Clasificarea materiilor prime şi auxiliare folosite în
alimentaţie;
- Materii prime vegetale;
- Materii prime animale;
- Materii auxiliare.
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URÎ 6. REALIZAREA
PROCESELOR DE BAZĂ ÎN
ALIMENTAŢIE
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi
Atitudini
6.1.8.
6.2.9.
6.3.5.
Prelucrarea primară a materiilor prime şi auxiliare în
6.1.9.
alimentaţie:
6.1.10
- Operaţii de prelucrare primară (sortarea, spălarea,
dozarea, curăţirea, tranşarea, porţionarea, tăierea etc) –
caracterizare, mod de realizare, condiţii de lucru cu
ustensilele şi echipamentele specifice prelucrării primare
a materiilor prime şi auxiliare folosite în alimentaţie.
6.1.11
6.2.10
6.3.6.
Prelucrarea termică a materiilor prime şi auxiliare în
6.1.12
6.2.11
alimentaţie:
- Operaţii de prelucrare termică (opărire, fiebere, sotare,
6.1.13
prăjire, înăbuşire, frigere, coacere) – caracterizare, mod
6.1.14
de realizare, condiţii de lucru cu ustensilele şi
echipamentele specifice prelucrării termice a materiilor
prime şi auxiliare folosite în alimentaţie.
x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 Dotările specifice sălilor de clasă;
9 Literatură de specialitate şi documente specifice: buletine de analiză, fişe tehnologice,
albume şi cataloage, reviste de specialitate, etc;
9 Alte resurse materile identificate de cadrele didactice ca fiind necesare pentru activităţile
planificate.
9 Aparatură multimedia: computere conectate la internet, multifuncţionale, videoproiector;
9 Aparatură pentru multiplicarea fişelor de lucru, de evaluare şi a altor materiale necesare
activităţii la clasă.
9 Reţetare, fişe de documentare;
9 Mobilier, echipamente şi obiecte de inventar specifice spaţiilor de servire;
9 Materii prime de origine vegetală, materii prime de origine animală, băuturi nealcoolice
şi alcoolice;
9 Vase, ustensile, aparate, utilaje şi echipamente specifice bucătăriilor şi laboratoarelor de
patiserie şi cofetărie;
9 Alte echipamente şi mijloace de învăţământ, identificate de cadrele didactice ca fiind
necesare pentru activităţile planificate

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Procese de bază în alimentaţie” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
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Modulul „Procese de bază în alimentaţie” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate in modulul Structuri de primire turistică sunt din categoria:
x Competența de a învăţa să înveţi
x Competenţe sociale şi civice
x Competențe antreprenoriale
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai variate
care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
x Schimbă perechea,
x Studiul de caz
x Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
x Metoda „Floarea de lotus”
x Jurnalul cu dublă intrare;
x Cafeneaua;
x Metoda diagramelor Venn;
x Cubul;
x Brainstorming;
x Harta minţii;
x Metoda bulgărelui de zăpadă;
x Metoda puzzle;
x Metoda piramidei;
x Cine ştie câştigă;
x Turul galeriei;
x Pălăriile gânditoare;
x Harta scenariilor de viitor;
x Impulsul fotografic, etc.
Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie
32

868

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este Schimbă
perechea.
Schimbă perechea este o metodă de lucru pe perechi. Se împarte clasa/grupa de elevi în două
echipe egale ca număr de participanţi, constituindu-se perechile la sugestia cadrului didactic.
Se formează două cercuri concentrice, elevii fiind faţă în faţă pe perechi. Profesorul pune o
întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi. Fiecare pereche discută şi apoi comunică ideile.
Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea
partenerilor în pereche.
Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al clasei. Fiecare se implică în activitate şi îşi
aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii.
Desfăèèurare
¾ Se anunţă tema;
¾ Se comunică sarcina de lucru şi principiile metodei;
¾ Se stabilesc organizează cele 2 cercuri concentrice astfel încât elevii sa se organizeze în
perechi, care vor rezolva o sarcina de lucru, consemnând observaţiile pe fişe de lucru;
¾ După rezolvarea sarcinii, elevii din cercul exterior se deplasează în sensul acelor de
ceasornic formând pereche cu următorul coleg, pentru a rezolva o nouă sarcină;
¾ În momentul epuizării sarcinilor se analizează împreună rezultatele activităţii;
¾ Toţi elevii consemnează principalele concluzii ale activităţii.
Exemplificarea metodei creativă Schimbă perechea în vederea dobândirii unor rezultate ale
învăţării:
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
Conţinuturile învăţării
6.1.11
6.2.10
6.3.6.
Prelucrarea termică a materiilor prime şi auxiliare în
6.1.12
6.2.11
alimentaţie:
- Operaţii de prelucrare termică (opărire, fiebere, sotare,
6.1.13
prăjire, înăbuşire, frigere, coacere) – caracterizare, mod de
6.1.14
realizare, condiţii de lucru cu ustensilele şi echipamentele
specifice prelucrării termice a materiilor prime şi auxiliare
folosite în alimentaţie.
Activitate: Realizarea prelucrării termice a legumelor.
Obiective:
o Să descrie modul de realizare a diferitelor operaţii termice;
o Să identifice utilajele, vasele şi ustensilele necesare realizării operaţiei respective;
o Să efectueze practic operaţiile de prelucrare termică;
o Să analizeze efectele operaţiilor termice asupra legumelor.
Mod de organizare a activităţii:
o Activitate în echipe
Resurse materiale:
o Legume: cartofi, ciuperci, morcovi;
o Utilaje, vase şi ustensile necesare pentru tratamente termice în bucătărie;
o Fişe de lucru pentru consemnarea observaţiilor.
Durată: 150 minute
Desfăşurare:
Pregătire:
o Se organizează elevii în perechi, aşezaţi în cele două cercuri concentrice, elevii numerotaţi cu
cifra 1 vor constitui cercul central iar cei cu cifra 2 vor forma cercul exterior.
Realizare:
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o Se comunică prima sarcina de lucru: fiecare pereche realizează operaţia de opărire a
ciupercilor (tăiate în sferturi);
o După realizarea primei sarcini fiecare pereche consemnează principalele observaţii în fişa de
lucru pusă la dispoziţie;
o Se schimbă perechile şi pe rând se dau următoarele sarcini: realizarea operaţiei de înăbuşire a
cartofilor (tăiaţi cuburi); realizarea operaţiei de fierbere a morcovilor feliaţi; realizarea
operaţiei de sotare a morcovilor răzuiţi; realizarea operaţiei de prăjire a cartofilor; realizarea
operaţiei de frigere pe grătar a ciupercilor; realizarea operaţiei de coacere a cartofilor;
o După fiecarea operaţie realizată elevii îşi consemează în fişa pentru pereche (păstrată de elevii
din cercul interior, nr. 1) principalele observaţii;
o La final se discută pe baza observaţiilor din fişa de lucru, stabilindu-se principalele
caracteristici ale fiecărei operaţii.
FIŞĂ DE LUCRU
în pereche
Nr. 1 în pereche:____________________
Nr. 2 în
pereche

Sarcina / realizarea operaţiei
de:
Opărire a ciupercilor
Înăbuşire a cartofilor
Fierbere a morcovilor feliaţi
Sotare a morcovilor răzuiţi
Prăjire a cartofilor
Frigere pe grătar a ciupercilor
Coacere a cartofilor

Utilaje, vase şi
ustensile necesare

Mod de realizare

Observaţii

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şiau achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială.
 Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
 Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
c. Finală
 Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
x Întrebări,
x Chestionare,
x Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat,
x Brainstorming.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie,
x Fişe test,
x Fişe de lucru,
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x
x
x
x

Fişe de autoevaluare,
Fişe de monitorizare a progresului,
Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice secolului XXI,
Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală, de
completare, de tip pereche, de tip întrebări structurate sau de tip rezolvare de probleme;
x Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative,
x Lista de verificare a proiectului,
x Brainstorming,
x Planificarea proiectului,
x Mozaicul,
x Fişă de observaţie,
x Jurnalul elevului,
x Teme de lucru,
x Prezentare.
Se propun următoarele instrumente de evaluare finală:
x Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare.
x Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a
ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de
elevi.
x Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.
Rezultatele învăţării/ competenţele cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a
realizat agregarea acestora în unităţile respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate
în contextul profesional.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Cunoştinţe
Abilităţi
6.1.11. Enumerarea operaţiilor 6.2.10. Efectuarea operaţiilor
de prelucrare termică a
de prelucrare termică,
materiilor prime din
respectînd regulile care stau la
alimentaţie.
baza proceselor tehnologice din
alimentaţie.
6.1.12. Descrierea operaţiilor
de prelucrare termică a
materiilor prime vegetale şi
animale.
6.1.13. Clasificarea ustensilelor
aparatelor, utilajelor şi
echipamentelor necesare pentru
prelucrarea termică a materiilor
prime din alimentaţie.

Atitudini
6.3.6. Implicarea responsabilă
în efectuarea operaţiilor de
prelucrare termică a materiilor
prime vegetale şi animale prin
utilizarea eficientă şi sigură a
echipamentelor din alimentaţie
cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile.

6.2.11. Folosirea ustensilelor şi
utilajelor specifice prelucrării
termice a materiilor prime de
origine vegetală şi animală, în
condiţii de igienă, siguranţă şi
securitate.

6.1.14. Caracterizarea
ustensilelor, aparatelor,
utilajelor şi echipamentelor
necesare în prelucrarea termică.
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Activitate: Realizarea tratamentelor termice la legume:
Obiective:
o Să prezinte modul de realizare a operaţiilor termice aplicabile legumelor;
o Să selecteze corect utilajele, ustensilele şi vasele necesare realizării operaţiilor termice;
o Să realizeze corect operaţiile termice, colaborând cu colegii şi cu cadrul didactic;
o Să respecte normele de dezvoltare durabilă, de igienă, siguranţă şi securitate în muncă.
FIŞĂ DE OBSERVARE
Numele şi prenumele elevului:
Data:
Evaluator:
Sarcina de lucru

Realizat efectiv

Pregătirea locului de muncă
Pregătirea utilajelor, vaselor şi ustensilelor necesare
realizării operaţiilor de prelucrare termică
Pregătirea legumelor pentru realizarea operaţiilor
tratament termic
Realizarea corectă a opăririi
Realizarea corectă a fierberii
Realizarea corectă a sotării
Realizarea corectă a înăbuşirii
Realizarea corectă a frigerii
Realizarea corectă a prăjirii
Realizarea corectă a coacerii
Respectarea normelor de dezvoltare durabilă, de
siguranţă şi securitate în muncă
Realizarea operaţiilor de curăţenie şi igienă la locul
de muncă
Colaborarea în echipă, cu celelalte echipe şi cu
cadrul didactic / tutorele
x
Nr.
crt.
1.

2.

Realizat 100%














Criterii și indicatori de realizare şi ponderea acestora
Criterii de realizare şi
ponderea acestora
Primirea şi
30%
planificarea
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii
de lucru

50%

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Analizarea sarcinilor de lucru stabilite
Alegerea metodelor adaptate prelucrării
termice a legumelor.
Respectarea regulilor şi reglementărilor
privind dezvoltarea durabilă, igiena,
sănătatea şi securitatea muncii, în spațiile
de producţie şi de servire din unităţile de
alimentaţie.
Identificarea utilajelor, vaselor şi
ustensilelor necesare realizării operaţiilor
de prelucrare termică a legumelor.

Punctaj

20%
50%

6p
15 p

30%

9p

30%

15 p
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Nr.
crt.

Criterii de realizare şi
ponderea acestora

3.

Prezentarea şi
promovarea
sarcinii realizate

20%

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
Rezolvarea sarcinii de lucru în
conformitate cu fişele tehnologice pentru
prelucrarea termică a legumelor.
Folosirea corespunzătoare a
documentației specifice în gestionarea,
prelucrarea termică a legumelor.
Întocmirea corectă a fişei tehnologice
Utilizarea corectă a termenilor de
specialitate în mesajele transmise pe
parcursul derulării activităţii.
Argumentarea eficientă a sarcinilor de
lucru realizate pentru prelucrare termică
a legumelor.

Total
x

Punctaj

50%

25 p

20%

10 p

30%
35%

6p
7p

35%

7p

100%

100 p
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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională ESTETICA ŞI
IGIENA CORPULUI OMENESC:
1. Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist.
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării
sus menţionate.
Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor – 3.
Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale
URÎ 2 Organizarea locului de muncă
URÎ 3 Consilierea clientului
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice specializate
URÎ 4 Îngrijirea părului
URÎ 5 Realizarea bărbieritului şi a
îngrijirilor faciale
URÎ 6 Tunderea părului pentru bărbaţi

Denumire modul
MODUL 1 Organizarea locului de muncă
MODUL 2 Consilierea clientului
Denumire modul
MODUL 3 Îngrijirea părului
MODUL 4 Bărbieritul şi îngrijirile faciale
MODUL 5 Tunsori bărbăteşti
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a IX- a
Învăţământ profesional
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

Modulul 1: Organizarea locului de muncă
Total ore/ an
din care:
Modulul 2: Consilierea clientului
Total ore/ an
din care:
Modulul 3: Îngrijirea părului
Total ore/ an
din care:
Modulul 4: Bărbieritul şi a îngrijirile faciale
Total ore/ an
din care:
Modulul 5: Tunsori bărbăteşti
Total ore/ an
din care:

Instruire practică:

30
10

Instruire practică:

102
34

Instruire practică:

30
10

Instruire practică:

72
24

Instruire practică:

72
24

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore

Stagii de pregătire practică- Curriculum în dezvoltare locală*
Modulul 6* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/ an
150
Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 456 ore/an

Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar.
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PARCURGEREA MODULELOR
CLASA a IX-a ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Modulul
Modulul 1: Organizarea
locului de muncă

Modulul 2: Consilierea
clientului

Modulul 3: Îngrijirea
părului

Modulul 4: Bărbieritul şi
a îngrijirile faciale

Modulul 5: Tunsori
bărbăteşti

Săptămânile 1- 10

Săptămânile 11- 34

Total ore/ an: 30
din care:
Instruire practică: 1 oră x 10
săptămâni = 10 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 10
săptămâni = 20 ore
Total ore/ an: 102
din care:
Instruire practică: 1 oră x 34 săptămâni = 34 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 34 săptămâni = 68 ore
Total ore/ an: 30
din care:
Instruire practică: 1 oră x 10
săptămâni = 10 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 10
săptămâni = 20 ore
Total ore/ an: 72
din care:
Instruire practică: 1 oră x 24
săptămâni = 24 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 24
săptămâni = 48 ore
Total ore/ an: 72
din care:
Instruire practică: 1 oră x 24
săptămâni = 24 ore
Instruire teoretică: 2 ore x 24
săptămâni = 48 ore

Domeniul de pregătire profesională: Estetica şi igiena corpului omenesc

5

878

MODUL 1: ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
x Notă introductivă
Modulul „Organizarea locului de muncă”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc,
face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a,
învăţământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 30 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 10 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 10 săptămâni (S1- 10).
Modulul „Organizarea locului de muncă” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 2 Organizarea locului de
muncă
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
2.1.2.
2.2.2.
2.3.2.
2.1.3.
2.3.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Conţinuturile învăţării

Organizarea salonului de estetică:
- reglementări legale
- principii generale de organizare (compartimente,
instalaţii, dotări, reguli de amenajare şi dotare).
Organizarea postului de lucru:
- dotarea postului de lucru (frizer, coafor, manichiurist,
pedichiurist)
- poziţionarea dotărilor- reguli.
Aranjarea ergonomică şi estetică a postului de lucru:
- norme ergonomice
- principii estetice de aranjare a postului de lucru.
Legislaţia şi reglementările privind securitatea şi
sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi protecţia mediului
Reguli de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă:
- reguli de igienă (igiena vestimentaţiei, alimentaţiei şi
corporală)
- materiale de întreţinere a igienei (materiale igienicosanitare, produse cosmetice, alimente de protecţie)
- consecinţe ale nerespectării regulilor de igienă individuală
(intoxicaţii, boli parazitare, toxiinfecţii alimentare,
dermatoze, boli infecto-contagioase)
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URÎ 2 Organizarea locului de
muncă
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

2.1.10.
2.1.11.

2.2.10.

2.3.7.

2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.

2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.

Conţinuturile învăţării

Norme de igienă în salonul de înfrumuseţare privind:
- spaţiile în care se desfăşoară serviciile
- personalul
- protecţia clienţilor
- serviciile efectuate (frizerie, bărbierit, coafură, manichiură,
pedichiură)
- curăţarea, dezinfectarea suprafeţelor şi echipamentelor de
lucru
- dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarului
Norme de securitate la locul de muncă, de prevenire şi
stingere a incendiilor:
- norme de protecţie şi PSI
- simboluri de avertizare (semnale sonore, vizuale,
avertismente scrise, indicatoare, culori de securitate)
- echipament de lucru şi de protecţie
Situaţii care pun în pericol securitatea individuală şi
colectivă.
Factori de risc (agenţi patogeni, factori de climat, substanţe
toxice, substanţe explozive, risc de inundare, prezenţa unor
dăunători, curent electric, instrumente tăioase, temperaturi
ridicate)
Modalităţi de prevenire a acţiunii factorilor de risc
Norme de protecţie a mediului
Bolile profesionale:
- tipuri (boli ale căilor respiratorii, afecţiuni ale aparatului
locomotor, varice, dermatoze de contact, alergii)
- cauzele apariţiei bolilor (poziţii defectuoase în timpul
lucrului, stat în picioare timp îndelungat, substanţe alergene)
- simptome caracteristice
- comportament preventiv (poziţie corectă în timpul lucrului,
pauze mici între lucrări, folosirea mănuşilor protectoare,
aerisirea periodică a salonului, control medical periodic).
Aprovizionarea postului de lucru cu resursele necesare
Stabilirea necesarului de produse, materiale şi lenjerie
pentru o perioadă determinată:
- realizarea stocului propriu,
- aprecierea volumului de lucru pe tipuri de servicii
pe o perioadă determinată de timp
- calcularea necesarului de materiale şi produse pentru
o perioadă determinată de timp.
Recepţia produselor, materialelor şi a lejeriei:
- verificarea termenului de valabilitate a produselor,
- verificarea calităţii şi a integrităţii materialelor,
- verificarea stării de igienă şi a integrităţii lenjeriei.
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URÎ 2 Organizarea locului de
muncă
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.

2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.

2.3.11.
2.3.12.

Conţinuturile învăţării

Depozitarea materialelor, a produselor şi a lenjeriei:
- condiţii de depozitare
- reguli de depozitare.
Ambianţa în spaţiul de lucru
Microclimatul:
- elemente
- condiţii optime în salonul de estetică
- mijloace de asigurare a microclimatului plăcut.
Mijloace de destindere pentru client:
- tipuri
- selecţie
- aranjare.
Armonizarea culorilor lenjeriei şi ale echipamentului de
proteţie cu cele ale mediului:
- principii de armonizare a culorilor,
- efectul culorilor asupra stării clienţilor,
- modalităţi de creare a armoniei coloristice în salonul
de estetică.

x

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)

9
9
9
9
9

Cataloage şi publicaţii de specialitate
Produse pentru manichiură, pedichiură, frizerie şi coafură
Substanţe dezinfectante
Resurse pentru acordarea primului-ajutor.
mobilier, aparate, instrumente, lenjerie şi alte dotări necesare posturilor de frizerie, coafură,
manichiură, pedichiură
instalaţii (apă, canalizare, iluminare)
sterilizator
echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului
didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
tablă, cretă, marker, flipchart.

9
9
9
9

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Organizarea locului de muncă” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
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Modulul „Organizarea locului de muncă” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda
ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental,
activităţile de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul
individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului
etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor
de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x
Elaborarea de referate interdisciplinare;
x
Activităţi de documentare;
x
Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x
Problematizarea;
x
Demonstraţia;
x
Investigaţia ştiinţifică;
x
Învăţarea prin descoperire;
x
Activităţi practice;
x
Studii de caz;
x
Jocuri de rol;
x
Simulări;
x
Elaborarea de proiecte;
x
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x
Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este aplicarea
diferenţierii în cadrul învăţarii în echipe.
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Rezultatul învăጔጔării:
Cunoştinţe
Boli profesionale
2.1.10. Descrierea bolilor
profesionale specifice
domeniului
2.1.11. Explicarea măsurilor de
prevenire a apariţiei bolilor
profesionale specifice
domeniului

Abilităţi
2.2.10. Adoptarea unui
comportament preventiv pentru
bolile profesionale.

Atitudini
2.3.7. Aplicarea sistematică a
măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale

Clasa va fi împărţită în grupe de lucru, în fiecare grupă fiind repartizat câte un elev dintre cei
capabili de performanţă.
Sarcina de lucru pentru fiecare grupă va fi: realizarea unei sinteze a măsurilor de prevenire pe care
trebuie să le ia lucrătorul pentru o boală profesională, după cum urmează: grupa 1- varice, grupa 2deformări ale coloanei vertebrale, grupa 3- boli ale căilor respiratorii, grupa 4- dermatoze de
contact, grupa 5- alergii. Sinteza măsurilor de prevenire va fi prezentată pe o foaie de flip-chart.
Fiecare dintre elevii capabili de performanţă va avea de rezolvat următoarea problemă: Consideră
că eşti managerul unui salon de estetică. Realizează un plan de prevenire a bolii profesionale
discutată de grupa din care faci parte, care să fie aplicat în salonul de estetică pe care îl conduci.
Ai în vedere următoarele:
- în salon există posturi de lucru pentru manichiură, pedichiură, coafură şi frizerie,
- realizează un plan complex de prevenire a bolii profesionale discutată de grupa din care faci
parte
- foloseşte calculatorul pentru documentare
- pentru prezentarea planului, poţi folosi programul PowerPoint sau o foaie de flip-chart
- după ce realizezi o primă variantă a planului, supune-l discuţiei grupei şi îmbunătăţeşte-l cu
propunerile colegilor.
Raportare:
- fiecare grupă va prezenta sinteza măsurilor de prevenire, care va fi completată cu propunerile
considerate pertinente ale celorlalte grupe,
- va fi prezentat planul de prevenire a bolii profesionale în salonul de estetică.
Feed-back:
- din partea colegilor- fiecare grupă va primi aprecieri din partea colegilor,
- din partea profesorului- va nota elevii pentru rezultatul activităţii, implicarea în activitate,
comunicare şi cooperare pentru realizarea sarcinii de lucru.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
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b.

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Rezultatele învăጔጔării:
Cunoştinţe
Boli profesionale
2.1.10. Descrierea bolilor
profesionale specifice
domeniului
2.1.11. Explicarea măsurilor de
prevenire a apariţiei bolilor
profesionale specifice
domeniului

Abilităţi
2.2.10. Adoptarea unui
comportament preventiv pentru
bolile profesionale.

Atitudini
2.3.7. Aplicarea sistematică a
măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale

Pentru evaluarea sumativă a acestor rezultate ale învăţării, se pot aplica probele de evaluare:
1. Proiectul cu tema Bolile profesionale specifice calificării şi prevenirea acestora. Proiectul
poate fi realizat individual sau în grup. Deoarece tema proiectului este complexă, este indicat ca
proiectul să fie realizat în echipă. După finalizarea proiectelor, se va organiza o sesiune de
prezentare a acestora.
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Structura proiectului:
x prezentarea bolilor profesionale caracteristice calificării Coafor stilist: cauze, factori de risc
specifici meseriei şi exemplificări în imagini ale acestora, simptomatologie, evoluţie;
x măsuri de prevenire pentru fiecare dintre bolile profesionale prezentate cu accent pe cele
care vor fi luate în practicarea calificării Frizer- coafor- manichiurist- pedichiuristexemplificări în imagini.
Pentru evaluarea proiectului, se va folosi o fişa de evaluare:
Criterii de evaluare

Apreciere
Observaţii
Punctaj
Punctaj
maxim
obţinut

Prezentarea tuturor bolilor profesionale caracteristice calificării
Prezentarea bolilor profesionale cuprinde cauze,
simptomatologie, evoluţie
Prezentarea factorilor de risc specifici meseriei
Exemplificări în imagini ale factorilor de risc specifici meseriei
Măsuri de prevenire pentru fiecare dintre bolile profesionale
Măsuri de prevenire care vor fi luate în practicarea calificării
pentru fiecare dintre bolile profesionale
Exemplificarea în imagini a măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale
Prezentarea proiectului
În fişa de evaluare, pot exista şi alte criterii de apreciere referitoare la:
- aspectul proiectului
- lucrul în echipă
- documentarea pentru realizarea proiectului
- originalitate etc.
Profesorul va include aceste criterii de apreciere în fişa de evaluare, în funcţie de obiectivele
evaluării.
2. Observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul activităţilor practice pe o
perioadă mai îndelungată de timp. Se va folosi ca instrument de evaluare fişa de evaluare în care se
vor consemna observaţiile făcute de-a lungul perioadei de observare şi se va stabili punctajul
acordat:
Criterii de evaluare

Aranjarea ergonomică a postului de lucru de frizer
Aranjarea ergonomică a postului de lucru de coafură
Aranjarea ergonomică a postului de lucru de manichiurist
Aranjarea ergonomică a postului de lucru de pedichiurist
Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării
lucrărilor de frizerie
Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării
lucrărilor de coafură
Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării
lucrărilor de manichiură

Apreciere
Punctaj Punctaj
maxim obţinut
10
10
10
10
10

Observaţii

10
10
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Criterii de evaluare

Adoptarea poziţiei corecte de lucru în timpul realizării
lucrărilor de pedichiură
Aplicarea sistematică a măsurilor de prevenire a bolilor
profesionale
Punctaj din oficiu
Punctaj total
x
1.
2.
3.
4.
5.

Apreciere
Punctaj Punctaj
maxim obţinut
10

Observaţii

10
10
100

Bibliografie
A şti cum! – Wella
Coafura de la A la Z, Nineta Dumbravă, Editura Scrisul Românesc
Ghid pivind aplicarea normelor de igienă în unităţile de funcţionare a serviciilor de igienă
personală şi estetică din cooperaţia meşteşugărească, 2007
Ordinul nr. 1136 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare
corporală, 2007
Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971
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MODUL 2: CONSILIEREA CLIENTULUI
x Notă introductivă
Modulul „Consilierea clientului” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc, face parte
din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 34 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe tot parcursul anului şcolar.
Modulul „Consilierea clientului” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ.3 Consilierea clientului
Conţinuturile învăţării
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
3.1.1.
3.2.1.
3.3.1.
Examinarea pielii
Structura şi funcţiile pielii
3.1.2.
3.2.2.
3.3. 2.
3.1.3.
3.2.3.
Tipuri de ten: clasificarea tenurilor (normal/uscat/seboreic),
3.1.4.
3.2.4.
caracteristici
3.1.5.
3.2.5.
Clavus – definire, caracteristici
3.1.6.
Calus : definire, caracteristici
3.1.7.
Noţiuni de patologie a pielii
Factori biologici – cauze ale bolilor de piele:
- virusuri: proprietăţi generale, arhitectura virionului,
clasificarea virusurilor, multiplicarea virusurilor
- bacterii: morfologie, organizarea structurală a celulei
bacteriene, metabolismul bacterian, acţiunea factorilor fizici
şi chimici asupra bacteriilor
- ciuperci microscopice: fungii dermatofiţi
- paraziţi: Sarcoptes scabie, Pediculus humanus
Infecţia
Apărarea antiinfecţioasă: rezistenţa organismului la infecţii,
imunitatea
Leziuni elementare în bolile de piele: leziuni prin modificări
de coloraţie, leziuni cu conţinut solid, leziuni cu conţinut
lichid, leziuni prin soluţii de continuitate, deşeuri cutanate,
sechele cutanate- descriere
Piodermite: perionixis, onixis
Dermatomicoze: epidermofiţii (epidermofiţia interdigitoplantară, epidermofiţia mâinilor), onicomicoze
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URÎ.3 Consilierea clientului
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.

3.3.3.
3.3.4.

3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.

3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.

3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.

3.3.8.

3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.

3.2.22.
3.2.23.
3.2.24.
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.

3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.

x

Conţinuturile învăţării

Dermatoze produse de paraziţi animali: scabia
Dermatoze alergice: eczema, eczematidele, dishidroza,
dermatita de contact alergică
Influenţa executării lucrărilor de estetică asupra evoluţiei
afecţiunilor pielii mâinilor şi picioarelor şi unghiilor.
Metode de examinare a pielii
Examinarea pielii capului şi a părului
Structura firului de păr
Tipuri de păr - normal/uscat/gras, fin/gros, drept/ondulat,
aspru/moale, sensibil, deteriorat.
Direcţia de creştere a firelor de păr: normală, cu vârtejuri.
Cauzele deteriorării părului
Starea pielii capului: tipuri (normală/uscată/grasă/cu
pelicule), descriere
Metode de examinare a pielii capului şi a părului
Examinarea unghiilor
Structura unghiei.
Tipuri de unghii: după formă şi mărime.
Unghii deformate: tipuri de anomalii ale unghiilor (subţiri,
îngroşate, încarnate)- cauze, descriere.
Cauzele sensibilizării perionixului.
Metode de examinare a unghiilor
Examinarea cutiei craniene şi a feţei
Anatomia cutiei craniene
Tipuri de faţă : ovală, rotundă, pătrată, triunghiulară (cu
vârful în sus sau în jos), diamant (hexagonală)
Imperfecţiunile feţei : nas mare/mic, cârn/coroiat, urechi
mari/mici, deformate, depărtate de cap, bărbie retractată/
proeminentă, pomeţi proeminenţi
Imperfecţiunile cutiei craniene: frunte înaltă/îngustă, creştet
teşit/ascuţit, zona occipitală proeminentă/ teşită
Consilierea clientului:
- reguli de comportament şi de comunicare pe parcursul
examinării
- etapele consilierii
- materiale auxiliare folosite pentru consilierea clientului
- fişa clientului
Metode de comunicare a unor aspecte cu impact emoţional

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 atlas anatomic
9 planşe anatomice
9 planşe cu virusuri, bacterii, fungi, paraziţi
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9 atlas de boli dermatovenerice
9 formulare pentru fişa clientului.
9 echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
9 tablă, cretă, marker, flipchart.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Consilierea clientului” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Consilierea clientului” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
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x
x
x
x
x
x

Studii de caz;
Jocuri de rol;
Simulări;
Elaborarea de proiecte;
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
Activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este aplicarea
diferenţierii în cadrul învăţării în echipe.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
Examinarea pielii
3.1.1. Descrierea metodelor de
examinare a pielii
3.1.2. Descrierea structurii
pielii
3.1.3. Explicarea funcţiilor
pielii
3.1.4. Caracterizarea tipurilor
de ten
3.1.5. Descrierea clavusului şi a
calusului
3.1.6. Caracterizarea leziunilor
dermatologice elementare
3.1.7. Caracterizarea
afecţiunilor pielii şi ale
fanerelor

Abilităţi
3.2.1. Examinarea pielii

Atitudini
3.3.1. Evaluarea cu
responsabilitate a pielii
clientului
3.3. 2. Diagnosticarea corectă,
autonomă, a pielii.

3.2.2. Identificarea tipurilor de
ten.
3.2.3. Identificarea calusului şi
a clavusului.
3.2.4. Recunoaşterea pielii şi a
fanerelor cu modificări
patologice.
3.2.5. Identificarea leziunilor
dermatologice elementare.

Obiective:
Să explice funcţiile pielii.
Să realizeze legătura dintre elementele structurale ale pielii şi funcţiile acesteia.
Profesorul împarte clasa în 6 grupe heterogene. În fiecare grupă vor fi 4- 5 elevi. Din fiecare grupă
va face parte un elev capabil de performanţă şi un elev cu dificultăţi de utilizare a limbajului de
specialitate şi/ sau cu dificultăţi în înţelegerea textului citit.
Sarcini în cadrul grupei:
- leader- conduce discuţiile pentru aflarea răspunsurilor şi coordonează activitatea echipei;
- secretar- notează, pe foaia de flipchart, răspunsurile convenite de comun acord în cadrul grupei;
- raportor- prezintă răspunsul la sarcina de lucru;
- elevul capabil de performanţă- va participa la discuţiile pentru aflarea răspunsurilor; va conduce
conversaţia pentru aflarea răspunsului la sarcina numită “Tema campionilor”, va contribui la
formularea soluţiei şi o va prezenta;
- elevul cu dificultăţi de utilizare a limbajului de specialitate şi/ sau cu dificultăţi în înţelegerea
textului citit- va citi sarcina de lucru, va căuta în caiet informaţiile necesare coechipierilor în
discuţie şi le va citi; va participa la discuţii pentru aflarea răspunsului.
Aceste sarcini vor fi comunicate de profesor grupelor. Fiecare grupă va avea libertatea de a-şi alege
leader-ul, secretarul şi raportorul.
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Profesorul va comunica timpul de lucru pentru rezolvarea sarcinii din fişa de lucru.
Fiecare grupă va primi o fişă de lucru cu sarcinile pe care le vor avea de rezolvat.
Grupele 1 şi 4:
Pielea are o funcţie multiplă de apărare. Precizaţi care sunt funcţiile de apărare pe care le are pielea.
Aveţi în vedere:
- substanţele produse în piele
- existenţa unor celule cu funcţii specializate.
Tema campionilor:
Explicaţi închiderea la culoare a pielii atunci când este expusă razelor de soare.
Grupele 2 şi 5:
Pielea are funcţie termoreglatoare. Explicaţi modul în care pielea realizează această funcţie. Aveţi
în vedere modificările determinate de variaţiile de temperatură asupra:
- vaselor de sânge de la suprafaţă;
- transpiraţiei.
Tema campionilor:
Explicaţi recomandarea medicilor de a expune la soare dimineaţa/raze ultraviolete copiii care suferă
de rahitism.
Grupele 3 şi 6:
Pielea este un organ de simţ.
Enumeraţi tipurile de sensibilitate ale pielii şi realizaţi corelaţia tip de sensibilitate- receptor din
structura pielii.
Daţi exemple practice pentru fiecare tip de sensibilitate.
Tema campionilor:
Durerea este cauzată de orice leziune produsă ţesuturilor. Precizaţi receptorii specifici pentru
durere.
Pe parcursul activităţii, profesorul va monitoriza activitatea echipelor şi va interveni, dacă consideră
că este necesar sau i se solicită ajutorul. Va observa şi va nota în fişa de observaţie:
- interesul şi implicarea fiecărui elev în rezolvarea sarcinii de lucru
- colaborarea cu colegii
- îndeplinirea sarcinilor în cadrul grupei
- corectitudinea soluţiilor propuse, deci nivelul cunoştinţelor.
După expirarea timpului de lucru, raportarea se va face prin colaborarea echipelor care au avut
aceleaşi sarcini de lucru. Răspunsurile se vor corecta, se vor completa şi acestea vor fi consemnate
pe flipchart. Foile de flipchart vor fi afişate.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
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 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Rezultatele învăţării:
Cunoştinţe
Examinarea pielii
3.1.1. Descrierea metodelor de
examinare a pielii
3.1.2. Descrierea structurii
pielii
3.1.3. Explicarea funcţiilor
pielii
3.1.4. Caracterizarea tipurilor
de ten
3.1.5. Descrierea clavusului şi
a calusului
3.1.6. Caracterizarea leziunilor
dermatologice elementare
3.1.7. Caracterizarea
afecţiunilor pielii şi ale
fanerelor

Abilităţi
3.2.1. Examinarea pielii

Atitudini
3.3.1. Evaluarea cu
responsabilitate a pielii
clientului
3.3. 2. Diagnosticarea corectă,
autonomă, a pielii.

3.2.2. Identificarea tipurilor de
ten.
3.2.3. Identificarea calusului şi
a clavusului.
3.2.4. Recunoaşterea pielii şi a
fanerelor cu modificări
patologice.
3.2.5. Identificarea leziunilor
dermatologice elementare.
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Pentru evaluarea sumativă a rezultatelor învăţării prezentate mai sus, se pot aplica
următoarele probe de evaluare:
1. Probă scrisă sub formă de test în care vor fi evaluate principalele noţiuni din secţiunea
Cunoştinţe corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7.
2. Probă orală asociată probei practice prin care vor fi evaluate principalele noţiuni din
secţiunea Cunoştinţe corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5.
3. Probe practice:
a. de examinare a pielii feţei prin care vor fi evaluate deprinderile şi atitudinile
corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2.
b. de examinare a pielii mâinilor şi a unghiilor prin care vor fi evaluate deprinderile şi
atitudinile corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2.
c. de examinare a pielii picioarelor şi a unghiilor prin care vor fi evaluate deprinderile şi
atitudinile corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2.
d. de examinare a pielii cu modificări patologice din imagini prin care vor fi evaluate
deprinderile şi atitudinile corespunzătoare rezultatelor învăţării 2.2.1, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2.
Pentru probele de evaluare practice, elevii vor primi o fişă cu cerinţele acesteia.
Exemplu: Pentru proba de evaluare de la punctul c, elevii vor primi o fişă cu următoarele cerinţe:
Analizează cu atenţie pielea picioarelor şi unghiile clientului/ clientei indicat/ă de profesor.
1. Foloseşte metodele potrivite pentru examinarea pielii şi a unghiilor.
2. Decide dacă pielea picioarelor şi gambei clientului/ clientei este hidratată sau deshidratată.
3. Identifică existenţa calusului şi/ sau a clavusului.
4. Diagnostichează pielea picioarelor şi gambei clientului/ clientei ca fiind sănătoasă sau cu
modificări patologice.
5. Diagnostichează unghiile picioarelor şi gambei clientului/ clientei ca fiind sănătoase sau cu
modificări patologice.
Ca instrument de evaluare pentru proba practică, profesorul va folosi o fişă de evaluare:
Criterii de evaluare

Folosirea metodelor potrivite pentru examinarea pielii şi
a unghiilor
Diagnosticarea corectă a pielii hidratate/ deshidratate
Identificarea calusului
Identificarea clavusului
Diagnosticarea pielii picioarelor şi gambei ca fiind
sănătoasă sau cu modificări patologice.
Diagnosticarea unghiilor picioarelor ca fiind sănătoase
sau cu modificări patologice
Evaluarea cu responsabilitate a pielii clientului
Diagnosticarea autonomă a pielii.şi a unghiilor
Punctaj din oficiu
Punctaj total

Apreciere
Punctaj Punctaj
maxim
obţinut
10

Observaţii

10
11
11
12
12
12
12
10
100
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MODUL 3 : ÎNGRIJIREA PĂRULUI
x

Notă introductivă

Modulul „Îngrijirea părului” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc, face parte
din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 30 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 10 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 10 săptămâni (S1- 10).
Modulul „Îngrijirea părului” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 4 Îngrijirea părului
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.1.2.
4.2.2.
4.3.2.
4.1.3.
4.2.3.
4.3.3.
4.1.4.
4.2.4.
4.1.5.
4.2.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.

4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.

4.3.4.
4.3.5.

Conţinuturile învăţării

Spălarea părului:
- scop
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- tehnici de lucru (pentru bărbaţi şi pentru femei)
- norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
- norme de igienă specifice.
Spălarea părului în vederea executării diferitelor operaţii de
coafură (tuns, ondulaţie cu apă, permanent rece, tratamente
de întreţinere, după vopsire sau decolorare).
Masajul capilar:
- scop
- clasificarea metodelor de masaj (masaj manual uscat, cu
loţiuni – frecţia, electric)
- efecte
- consilierea clientului în vederea alegerii tipului potrivit de
masaj capilar
- resurse pentru fiecare tip de masaj
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- tehnici de lucru: masajul capilar manual uscat, masajul
capilar cu loţiuni, masajul capilar electric
- precauţii
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URÎ 4 Îngrijirea părului
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.

x

4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2.18.

4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

Conţinuturile învăţării

- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă.
Îngrijiri capilare
Consilierea clientului
Pregătirea locului de muncă
Clătiri curative: resurse, pregătirea clientului, executarea
clătirilor curative în funcţie de puterea de acţiune a
preparatelor
Aplicarea preparatelor curative: resurse, pregătirea
clientului, etape, influenţa căldurii
Tratamentul părului cu ulei de ricin: resurse, pregătirea
clientului, etape de lucru
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă.
Norme specifice de igienă

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
9 manta de protecţie, prosop
9 şampoane pentru toate tipurile de păr, preparate curative, ulei de ricin, pudră, loţiuni de
agrement şi de îngrijire
9 soluţii dezinfectante
9 cataloage de specialitate.
9 scafă şi/ sau chiuvetă
9 post de lucru pentru coafură
9 post de lucru pentru frizerie
9 pieptene, aparat electric de masaj, recipiente pentru încălzirea uleiului de ricin, aragaz/
plită electrică
9 sterilizator
9 echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
9 tablă, cretă, marker, flipchart.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Îngrijirea părului” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Îngrijirea părului” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
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Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este diferenţierea.
Obiectiv:
Să comunice optim mesajele cu impact emoţional pe parcursul consilierii clientului/ clientei.
Cele trei activităţi de învăţare propuse se vor desfăşura în ordinea prezentată, în ore de curs diferite.
Elevii cu dificultăţi de comunicare a mesajelor cu impact emoţional, ca şi ceilalţi elevi ai clasei, pe
parcursul activităţilor de învăţare, trebuie să exerseze modul de formulare a mesajului, controlul
tonului şi al volumului vocii, limbajul trupului în comunicarea cu clientul.
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Activitatea de învăţare 1: activitate în perechi; perechile se formează dând libertate elevilor cu
dificultăţi în formularea şi comunicarea mesajelor cu impact emoţional să-şi aleagă partenerul.
Sarcina de lucru: transmiterea mesajului prin care îşi anunţă perechea că nu poate onora invitaţia
acestuia de a participa la petrecerea pentru ziua sa de naştere şi motivarea neparticipării (pot fi alese
şi alte subiecte din zone familiare elevilor).
Feed-back-ul îi va fi oferit de perechea sa (pe baza criteriilor din fişa oferită de profesor) şi de
profesor (pe baza observaţiilor realizate pe parcursul dialogului perechilor).
Activitatea de învăţare 2: vizionarea unui film didactic pentru analizarea transmiterii mesajelor cu
impact emoţional de către un lucrător clienţilor săi. Elevii vor fi împărţiţi în grupe, în fiecare grupă
fiind repartizaţi câte 1-2 elevi cu dificultăţi de comunicare a mesajelor cu impact emoţional. Dacă în
grupă vor fi 2 elevi cu dificultăţi de comunicare, unul dintre ei va avea rolul de secretar, iar cel deal doilea va avea rolul de raportor al grupei. Secretarul are ca sarcină completarea fişei de
observaţie asupra comportamentului, limbajului verbal şi non-verbal al lucrătorului. Dacă în grupă
va fi un singur elev cu dificultăţi de comunicare, acesta va avea rolul de raportor al grupei.
Activitatea de învăţare 3: joc de rol- Elevii vor fi împărţiţi în grupe, în fiecare grupă fiind
repartizaţi 1- 2 elevi cu dificultăţi de comunicare a mesajelor cu impact emoţional, care vor avea
rolul lucrătorului. Dacă sunt 2 elevi cu dificultăţi de comunicare, aceştia vor juca, pe rând, rolul
lucrătorului care comunică clientului faptul că nu poate realiza lucrarea solicitată deoarece, la
examinarea pielii capului/ a feţei/ a mâinilor/ a ungiilor/ a picioarelor, a constatat modificări
patologice. Va argumenta de ce nu este bine să realizeze lucrarea solicitată şi va face recomandări.
În fiecare grupă, trebuie să existe un elev care va juca rolul clientului şi câte doi elevi care vor fi
observatori şi, pe baza fişei de observaţie pusă la dispoziţie de profesor, vor oferi feed-back
colegilor pentru rolul de lucrător.

x Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
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x
x
x
x
x
x
x

Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
Eseul;
Referatul ştiinţific;
Proiectul;
Activităţi practice;
Teste docimologice;
Lucrări de laborator/practice.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Evaluarea sumativă a modulului Îngrijirea părului se poate realiza prin elaborarea unui proiect
în echipă. Profesorul va alcătui o listă cu teme de proiect din care fiecare grupă va putea alege. Ex:
Îngrijirea părului gras
Îngrijirea părului uscat
Îngrijirea părului normal
Îngrijirea părului subţire şi rar
etc.
Profesorul va pune elevilor la dispoziţie o listă cu cerinţele pe care aceştia trebuie să le
îndeplinească pe parcursul realizării proiectului. De exemplu:
1. Proiectul va prezenta realizarea modului de îngrijire a tipului de păr din temă pentru un
bărbat şi pentru o femeie.
2. Capitolele proiectului vor cuprinde principalele noţiuni teoretice, modul în care au fost
realizate lucrările pentru cei doi clienţi şi rezultatele obţinute. Capitolele proiectului vor fi:
x Consilierea clientului
x Spălarea părului
x Masajul capilar
x Îngrijiri capilare.
3. În capitolul Consilierea clientului vor fi prezentate fişele celor 2 clienţi.
4. Referitor la realizarea practică a lucrărilor, pentru fiecare dintre acestea, vor fi prezentate:
9 resursele folosite şi criteriile de selectare a produselor
9 pregătirea locului de muncă
9 pregătirea clientului/ei
9 tehnica de lucru
9 probleme apărute pe parcursul lucrării şi soluţionarea acestora
9 rezultatele obţinute.
5. La sfârşitul perioadei de realizare a proiectului, acesta va fi susţinut cu ajutorul unei
prezentări PowerPoint.
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Fişa de evaluare a proiectului şi a prezentării acestuia va fi realizată pe baza criteriilor şi
indicatorilor de realizare din Standardul de pregătire profesională al calificării.
Nr. Criterii de realizare şi
crt. ponderea acestora
Primirea şi planificarea
1.
sarcinii de lucru

Realizarea sarcinii de
lucru

2.

Prezentarea şi
promovarea sarcinii
realizate

3.

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora
30% Selectarea resurselor necesare realizării fiecărei
lucrări de îngrijire a părului
Pregătirea locului de muncă
Pregătirea clientului pentru realizarea fiecărei
lucrări de îngrijire a părului
40% Realizarea spălării părului pentru bărbaţi conform
tehnicii de lucru
Realizarea spălării părului pentru femei conform
tehnicii de lucru
Realizarea masajului capilar conform tehnicii de
lucru
Realizarea îngrijirilor capilare conform tehnicii
de lucru
Respectarea condiţiilor de securitate şi sănătate a
muncii, a regulilor de igienă şi a normelor de
comportament
30% Prezentarea unei aprecieri globale a muncii
realizate
Folosirea corectă a terminologiei de specialitate
Argumentarea modului de realizare a sarcinii de
lucru
Prezentarea modalităţilor de asigurare a calităţii
lucrării
Prezentarea rezultatului final al lucrării

30%
35%
35%
20%
20%
25%
25%
10%

20%
10%
30%
20%
20%

x Bibliografie
1.
2.
3.
4.

Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971
A şti cum!- Wella,1995
Coafura de la A la Z, Nineta Dumbravă, Editura Scrisul Românesc
Tainele coafurii, Elena Oseacă- Pădean, editat de SC Hellen Profesii, 2008
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MODUL 4: BĂRBIERITUL ŞI ÎNGRIJIRILE FACIALE
x

Notă introductivă

Modulul „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenesc,
face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a,
învăţământ profesional.
Modulul are alocat un numărul de 72 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 24 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 24 săptămâni (S11- 34).
Modulul „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din
ocupaţiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii
într-o calificare de nivel superior.
x

Structură modul

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 5 Bărbieritul şi îngrijirile
faciale
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
5.1.1.
5.2.1.
5.3.1.
5.1.2.
5.2.2.
5.3.2.
5.1.3.
5.2.3.
5.3.3.
5.1.4.
5.2.4.
5.3.4.
5.1.5.
5.2.5.
5.1.6.
5.2.6.
5.1.7.

5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.

5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.

5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.
5.3.12.

Conţinuturile învăţării

Bărbieritul facial:
- resurse (materiale, lenjerie, produse şi instrumente)
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- săpunirea feţei: scop, resurse, tehnica de lucru, reguli
- tehnica de lucru pentru realizarea bărbieritului facial:
primul şi al doilea bărbierit, direcţii de bărbierit, condiţii de
execuţie, succesiunea mişcărilor, finisarea bărbieritului cu
produse corespunzătoare, precauţii
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
Norme specifice de igienă
Acordarea primului ajutor în caz de accident (tăiere)
Lucrări de mustăţi:
- clasificare (mustăţi clasice şi moderne)
- tipuri de mustăţi (Douglas, rândunică, musculiţă,
mexicană, mare întoarsă): caracteristici
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru (pentru fiecare tip de mustaţă)
- finisarea mustăţii
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URÎ 5 Bărbieritul şi îngrijirile
faciale
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

5.1.17.
5.1.18.
5.1.19.
5.1.20.
5.1.21.
5.1.22.
5.1.23.
5.1.24.
5.1.25.

5.2.13.
5.2.14.
5.2.15.
5.2.16.
5.2.17.
5.2.18.

5.3.13.
5.3.14.
5.3.15.
5.3.16.
5.3.17.
5.3.18.
5.3.19.
5.3.20.

5.1.26.
5.1.27.
5.1.28.
5.1.29.
5.1.30.
5.1.31.
5.1.32.
5.1.33.
5.1.34.

5.2.19.
5.2.20.
5.2.21.
5.2.22.
5.2.23.
5.2.24.
5.2.25.
5.2.26.

5.3.21.
5.3.22.
5.3.23.
5.3.24.

Conţinuturile învăţării

Condiţii de igienă (dezinfectarea şi sterilizarea lenjeriei şi a
echipamentului folosit), de siguranţă (evitarea iritaţiilor,
rănirilor, a transmiterii bolilor infecţioase sau parazitare ale
pielii şi părului) şi de calitate (estetica lucrării)
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
Tendinţele modei în domeniul mustăţilor
Lucrări de bărbi:
- clasificare (bărbi clasice şi moderne)
- tipuri de bărbi ( cioculeţ, pătrată scurtă şi pătrată lungă,
rotundă semiscurtă, cubaneză): caracteristici
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru (pentru fiecare tip de barbă)
- finisarea bărbii
Condiţii de igienă (dezinfectarea şi sterilizarea lenjeriei şi a
echipamentului folosit), de siguranţă (evitarea iritaţiilor,
rănirilor, a transmiterii bolilor infecţioase sau parazitare ale
pielii şi părului) şi de calitate (estetica lucrării)
Norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
Tendinţele modei în domeniul mustăţilor
Îngrijirile faciale:
- scop
- consilierea clientului în vederea recomandării îngrijirilor
faciale
Aplicarea compreselor:
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- etape de lucru
- precauţii
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă
- acordarea primului ajutor în caz de accident – arsură
Masajul facial manual:
- resurse,
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului,
- zonele feţei pe care se realizează masajul,
- etape de lucru,
- succesiunea mişcărilor şi sensul executării acestora
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă.
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URÎ 5 Bărbieritul şi îngrijirile
faciale
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Conţinuturile învăţării

Masajul facial electric:
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- etape de lucru
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă.
- acordarea primului ajutor în caz de accident –
electrocutare.
x
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
şervet, manta de protecţie, guler de protecţie, prosop, comprese
săpun de ras, spumă de ras, loţiuni după ras, creme de faţă, creme pentru masaj facial, pudră
soluţii dezinfectante.
produse şi materiale pentru acordarea primului- ajutor în caz de tăiere, arsură, electrocutare
cataloage de specialitate.
post de lucru pentru frizerie
aragaz, cazan de comprese, aparat electric de masaj, piatră sau curea pentru ascuţirea
briciului, savonieră, pămătuf de ras, brici, foarfecă de tuns, pieptene, maşină de tuns
sterilizator
echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului
didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
tablă, cretă, marker, flipchart.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Bărbieritul şi îngrijirile faciale” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
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Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
x Demonstraţia;
x Investigaţia ştiinţifică;
x Învăţarea prin descoperire;
x Activităţi practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulări;
x Elaborarea de proiecte;
x Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
x Activităţi de lucru în grup/ în echipă.
Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este comerţul cu o
problemă.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
Abilităţi
5.1.27. Prezentarea operaţiilor
5.2.24. Executarea masajului
de pregătire a locului de muncă facial manual
5.1.28. Prezentarea operaţiilor
de pregătire a clientului
5.1.29. Prezentarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă
specifice
5.1.30. Prezentarea normelor de
igienă specifice
5.1.32. Descrierea tehnicii de
lucru pentru realizarea
masajului facial manual

Atitudini
5.3.22. Realizarea îngrijirilor
faciale conform tehnicii de
lucru
5.3.23. Respectarea normelor
de securitate şi sănătate în
muncă şi a normelor de igienă
specific
5.3.24. Asigurarea calităţii
lucrării
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Obiective:
Să prezinte operaţiile de pregătire a locului de muncă
Să prezinte operaţiile de pregătire a clientului
Să prezinte normele de securitate şi sănătate în muncă specifice
Să prezinte normele de igienă specifice
Să descrie tehnica de lucru pentru realizarea masajului facial manual.
Etape de realizare a activităţii:
1. Profesorul dă clasei, spre lectură, o fişă de documentare în care este prezentat masajul facial
manual.
2. Elevii sunt dispuşi în grupuri de câte 2 perechi formate aleator. Fiecare grup primeşte ca
sarcină de lucru să sintetizeze ideile principale din text pe următoarele teme cu privire la
masajul facial:
- resurse,
- pregătirea locului de muncă,
- pregătirea clientului,
- zonele feţei pe care se realizează masajul,
- etape de lucru,
- succesiunea mişcărilor şi sensul executării acestora- schemă,
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă,
- norme specifice de igienă.
3. Fiecare pereche identifică un anumit număr de idei semnificative din text, pe care le discută
cu alte perechi.
4. Perechile scriu un set de întrebări sau probleme, pe care celelalte perechi trebuie să le
rezolve.
5. Grupurile de patru se formează din nou, iar perechile îşi pun întrebări sau îşi dau una alteia
probleme.
6. Membrii grupului formulează concluzii asupra a ceea ce au învăţat.
7. Raportarea: fiecare grup va raporta ideile notate. Profesorul va nota pe tablă sinteza acestora
pentru fiecare temă dată. Sintetizarea se va realiza cu ajutorul tuturor elevilor.
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
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Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
Abilităţi
5.1.27. Prezentarea operaţiilor
5.2.24. Executarea masajului
de pregătire a locului de muncă facial manual
5.1.28. Prezentarea operaţiilor
de pregătire a clientului
5.1.29. Prezentarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă
specifice
5.1.30. Prezentarea normelor de
igienă specifice
5.1.32. Descrierea tehnicii de
lucru pentru realizarea
masajului facial manual

Atitudini
5.3.22. Realizarea îngrijirilor
faciale conform tehnicii de
lucru
5.3.23. Respectarea normelor
de securitate şi sănătate în
muncă şi a normelor de igienă
specific
5.3.24. Asigurarea calităţii
lucrării

Evaluarea formativă a rezultatelor învăţării din zona cunoştinţelor, 5.1.27- 5.1.32, se poate
realiza prin aprecierea demonstrării atingerii acestora pe parcursul activităţii de învăţare Comerţul
cu o problemă prezentată în secţiunea Sugestii metodologice.
Ca instrument de evaluare se poate folosi o fişă de evaluare cu următoarele criterii de apreciere:
- identificarea corectă a resurselor pentru masajul facial manual,
- descrierea operaţiilor de pregătire a locului de muncă,
- descrierea modului de pregătire a clientului,
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- descrierea tehnicii de lucru care va cuprinde: etapele de lucru, zonele feţei pe care se
realizează masajul, succesiunea mişcărilor de masaj şi sensul executării acestora,
- precizarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă,
- precizarea normelor specifice de igienă
- folosirea corectă a terminologiei de specialitate.
La aceste criterii de evaluare, se pot adăuga şi altele:
9 capacitatea de analiză
9 sintetizarea ideilor
9 identificarea şi formularea problemelor
9 identificarea şi formularea soluţiilor
9 raportarea rezultatelor activităţii
9 colaborarea constructivă în cadrul echipei
9 atitudine respectuoasă faţă de colegi
x
1.
2.

Bibliografie
Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971
A şti cum!- Wella,1995
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MODUL 5: TUNSORI BĂRBĂTEŞTI
x Notă introductivă
Modulul „Tunsori bărbăteşti” componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări
profesionale din domeniul de pregătire profesională Estetica şi igiena corpului omenescc, face parte
din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învăţământ
profesional.
Modulul are alocat un numărul de 72 ore/an, conform planului de învăţământ, din care :
x 24 ore/an – instruire practică
Modulul se studiază pe parcursul a 24 săptămâni (S11- 34).
Modulul „Tunsori bărbăteşti” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire
profesională Estetica şi igiena corpului omenesc sau în continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.

x Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 6 Tunsori bărbăteşti
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
6.1.1.
6.2.1.
6.3.1.
6.1.2.
6.2.2.
6.3.2.
6.1.3.
6.2.3.
6.3.3.
6.1.4.
6.2.4.
6.3.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.
6.1.16.
6.1.17.

6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.
6.2.11.
6.2.12.
6.2.13.
6.2.14.
6.2.15.
6.2.16.

6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.
6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.

Conţinuturile învăţării
Bărbieritul capilar:
- resurse (materiale, lenjerie, produse şi instrumente)
- pregătirea locului de muncă
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru: direcţii de bărbierit, condiţii de execuţie,
succesiunea mişcărilor, precauţii
- norme specifice de securitate şi sănătate în muncă
- norme specifice de igienă
- acordarea primului ajutor în caz de accident (tăiere).
Tunsori bărbăteşti de bază:
- scopul tunsorii
- clasificare în funcţie de modul de execuţie: cu foarfeca,
cu maşina de tuns, cu foarfeca şi cu maşina de tuns, cu
briciul
Norme de igienă specifice
Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice
Norme de protecţie a mediului specifice
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu foarfeca: tunsoarea
clasică cu cărare, tunsoarea clasică fără cărare, tunsoarea
italiană, tunsoarea englezească, tunsoarea sport
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
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URÎ 6 Tunsori bărbăteşti
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Conţinuturile învăţării
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru pentru toate tipurile de tunsori clasice
realizate cu foarfeca
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice fiecărei tunsori clasice
realizate cu foarfeca:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu maşina de tuns:
tunsoarea completă
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice tunsorii clasice realizate
cu maşina de tuns:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu foarfeca şi cu maşina
de tuns: tunsoarea nemţească, tunsoarea cu breton pentru
băieţi, tunsoarea scurtă cu cărare pentru băieţi, tunsoarea
carre
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru pentru toate tipurile de tunsori clasice
realizate cu foarfeca şi cu maşina de tuns
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice fiecărei tunsori clasice
realizate cu foarfeca şi cu maşina de tuns:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Tunsori bărbăteşti clasice realizate cu briciul: tunsoarea
plastică cu cărare, tunsoarea plastică fără cărare:
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URÎ 6 Tunsori bărbăteşti
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

6.1.18.
6.1.19.
6.1.20.
6.1.21.
6.1.22.
6.1.23.
6.1.24.
6.1.25.
6.1.26.

x
9
9
9
9
9

6.2.17.
6.2.18.
6.2.19.
6.2.20.
6.2.21.
6.2.22.
6.2.23.
6.2.24.
6.2.25.

6.3.13.
6.3.14.
6.3.15.
6.3.16.

Conţinuturile învăţării
- resurse: instrumente, aparate, materiale şi produse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului (protejarea îmbrăcămintei, aşezarea
clientului într-o poziţie comodă, fixarea scaunului la
înălţimea care să permită poziţia corectă a lucrătorului)
- tehnica de lucru pentru toate tipurile de tunsori clasice
realizate cu briciul
- verificarea calităţii lucrării
Realizarea pieptănăturii specifice fiecărei tunsori clasice
realizate cu briciul:
- resurse (instrumente, aparate, materiale şi produse)
- tipuri de pieptănături
- tehnica de lucru.
Adaptarea tunsorilor de bază: modalităţi de modificare a
formei de bază a tunsorii în funcţie de forma feţei şi a
craniului şi de imperfecţiunile acestora.
Tunsori moderne:
- surse de informare despre ultimele tendinţe în materie
(cataloage de specialitate, internet, şcoli specializate,
seminarii, gale de prezentare)
- resurse
- pregătirea locului de muncă
- consilierea clientului pentru alegerea tunsorii potrivite
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru
- condiţii de igienă, de siguranţă şi de calitate
Tehnici noi de executare a tunsorilor bărbăteşti
- recomandări
- instrumente
- mod de lucru
- efecte.
Pieptănături pentru tunsori bărbăteşti moderne:
- resurse
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru.

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
resurse pentru bărbieritul capilar
resurse pentru tunsorile bărbăteşti: manta de tuns, guler de protecţie, prosop, vată, produse
de styling, alcool, pudră,
soluţii dezinfectante.
produse şi materiale pentru acordarea primului- ajutor în caz de tăiere
cataloage de specialitate

Domeniul de pregătire profesională: Estetica şi igiena corpului omenesc

37

910

9
9
9
9

soft pentru alegerea tunsorilor.
post de lucru pentru frizerie
scafă
instrumente şi aparate: perie, brici (sifter), perie pentru scuturat părul mărunt, pulverizator,
foarfecă de tuns, pieptene, perii pentru păr, maşină de tuns, foehn
9 sterilizator
9 echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului
didactic şi receptivitatea fiecărui elev: calculator, videoproiector, imprimanta
9 tablă, cretă, marker, flipchart.

x Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Tunsori bărbăteşti” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată,
corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Tunsori bărbăteşti” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile
ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activităţi de documentare;
x Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri);
x Problematizarea;
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x
x
x
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x
x
x
x

Demonstraţia;
Investigaţia ştiinţifică;
Învăţarea prin descoperire;
Activităţi practice;
Studii de caz;
Jocuri de rol;
Simulări;
Elaborarea de proiecte;
Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
Activităţi de lucru în grup/ în echipă.

Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este Turul galeriei.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
6.1.26. Descrierea realizării
pieptănăturii pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Abilităţi
6.2.25. Efectuarea
pieptănăturilor pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Atitudini
6.3.13. Informarea permanentă
asupra ultimelor tendinţe în
modă şi a modului de realizare
a tunsorilor moderne

Turul galeriei este prin excelenţă o metodă de învăţare prin cooperare ce promovează spiritul critic
şi învăţarea eficientă. Numele provine din specificul metodei în care soluţiile/produsele elevilor
reuniţi în grupuri sunt expuse ca într-o galerie de artă, urmând ca ele să fie evaluate de toţi elevii
clasei.
¾ După ce au fost organizaţi în grupuri de 4-5, elevii primesc spre rezolvare o sarcină de lucru,
care se pretează la mai multe căi de abordare/rezolvare. Sarcina de lucru va fi:
9 Pentru tunsoarea modernă realizată, efectuaţi o pieptănătură potrivită. Folosiţi
calculatorul şi cataloagele cu frizuri pentru documentare.
¾ Produsul muncii fiecărui grup va fi pieptănătura realizată pe capul de exerciţiu, pe care s-a
efectuat anterior tunsoarea modernă. Alături de fiecare model, se va afla o foaie de flipchart
pe care vor fi consemnate comentariile, observaţiile, propunerile celorlalte grupuri.
¾ Capetele de exerciţiu vor fi expuse în atelierul de frizerie, ca într-o expoziţie.
¾ Sub îndrumarea profesorului, grupurile trec pe la fiecare model pentru a examina soluţiile
propuse, pentru a face comentarii, observaţii, propuneri. Acestea vor fi notate pe foia de
flipchart care însoţeşte modelul.
¾ La sfârşit, fiecare grup revine la propriul model şi analizează comentariile primite de la
colegi.
x

Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au
atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
Domeniul de pregătire profesională: Estetica şi igiena corpului omenesc

39

912

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
x Fişe de observaţie;
x Fişe test;
x Fişe de lucru;
x Fişe de documentare;
x Fişe de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul ştiinţific;
x Proiectul;
x Activităţi practice;
x Teste docimologice;
x Lucrări de laborator/practice.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.
Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât şi de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Autoevaluarea
Autoevaluarea este un element esenţial al procesului de evaluare. Ajută elevul să se orienteze întrun domeniu dat; îi oferă informaţii despre ce a realizat şi ce trebuie să mai realizeze.
Când elevii participă la activităţi de autoevaluare, au ocazia de a reflecta la modul în care învaţă cel
mai eficient. De aceea, elevii trebuie antrenaţi pentru autoevaluare.
Rezultatele învăţării
Cunoştinţe
6.1.26. Descrierea realizării
pieptănăturii pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Abilităţi
6.2.25. Efectuarea
pieptănăturilor pentru tunsorile
bărbăteşti moderne

Atitudini
6.3.13. Informarea permanentă
asupra ultimelor tendinţe în
modă şi a modului de realizare
a tunsorilor moderne

După aplicarea metodei de învăţare Turul galeriei (prezentată în secţiunea Sugestii metodologice)
pentru atingerea rezultatelor învăţării menţionate mai sus, se poate solicita elevilor realizarea, în
echipă, a autoevaluării.
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Autoevaluarea se va realiza pe baza unei fişe de autoevaluare care fie va fi pusă la dispoziţie de
către profesor, fie va fi realizată de către elevi. Dacă elevii sunt pentru prima dată în faţa sarcinii de
elaborare a fişei de autoevaluare, profesorul îi va îndruma:
¾ oferindu-le formatul cadru al fişei:
Criterii de evaluare

Autoevaluare
Realizat

Nerealizat

Sau
Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Autoevaluare
Punctaj obţinut

¾ prin conversaţie care să-i ghideze în identificarea şi formularea criteriilor de evaluare.
Dacă se optează pentru varianta în care există punctaj, profesorul îi va îndruma pe elevi în
repartizarea punctajului maxim.
Pentru aprecierea lucrărlor realizate, li se va recomanda elevilor să ia în considerare şi comentariile
primite de la colegi.
x

Bibliografie

1
2
3

Manualul Frizerului şi Coaforului-E.D.P., Bucureşti, 1971
A şti cum!- Wella,1995
Coafura de la A la Z, Nineta Dumbravă, Editura Scrisul Românesc

Domeniul de pregătire profesională: Estetica şi igiena corpului omenesc

41

