
                          



NOTĂ EXPLICATIVĂ  

1. Concepția formării şi destinația Programului  

Piața construcțiilor este într-o permanentă dezvoltare. Periodic apar modificări 

în legislație, materiale de construcții, mașini și mecanisme performante, tehnologii 

moderne de construcție. Totodată este necesitatea de a reabilita sistemele vechi 

utilizând metodele tradiționale sau moderne.. 

Cadrele didactice din Învățămîntul Profesional Tehnic (ÎPT), maiștri și profesori, 

din domeniul construcții, au nevoie să se perfecționeze periodic, pentru a ține pasul 

inovațiilor ce apar în domeniu. De calitatea pregătirii acestora va depinde direct și 

pregătirea viitorilor specialiști în domeniu. 

Un rol important în asigurarea calității studiilor și, ca urmare, a pregătirii 

viitorilor specialiști în domeniul construcțiilor, îl are cadrele didactice. Programul dat 

de formare continuă propune: 

● aprofundarea și extinderea cunoştinţelor cadrelor didactice din ÎPT în ceea 

ce privește competențele profesionale (cunoștințe, abilități, atitudini) în domeniul 

construcțiilor; 

● creșterea competențelor profesionale privind procesul de predare-

învățare-evaluare; 

● crearea și dezvoltarea capacităților personale și profesionale în proiectarea  

carierei și Brandingului profesional. 

● formarea cunoştinţelor, abilităților și competențelor în domeniul 

psihopedagogiei 

● formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor în practica 

educațională, prin realizarea stagiilor de profesionalizare; 

● dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, formarea deprinderilor de 

studiu individual şi de autoevaluare a rezultatelor obţinute, de utilizare a experienţei 

într-un mediu de muncă interactiv, a capacităţilor de a lua decizii şi de a răspunde 

solicitărilor profesionale de ordin teoretic și practic, de pe poziții ale eticii 

profesionale educaționale. 

 



2. Scopul programului de formare continuă a cadrului didactic  

Pregătirea de specialitate temeinică, specifică anumitor discipline de învăţământ, 

constituie calitatea esenţială şi fundamentală pentru exercitarea cu competenţă şi 

eficienţă a activităţilor educaţionale. Însă, trebuie combătută concepţia potrivit căreia 

dacă eşti un bun specialist este şi suficient să fii cadru didactic. Viaţa a demonstrat că 

adesea foarte buni specialişti, chiar cu calitatea de oameni de ştiinţă, n-au fost 

întotdeauna şi foarte buni şi eficienţi profesori. 

În condiţiile "exploziei informaţionale", ca urmare a progresului tehnic, ştiinţific, 

cultural, urmat de schimbări continue, chiar de mutaţii în cadrul disciplinelor predate, 

în profesiuni, în condiţiile economiei libere se necesită o preocupare şi o capacitate 

deosebită de a asigura o pregătire psiho - pedagogică a cadrelor didactice din 

învățământul profesional tehnic. În acest context, oferim această programă de formare, 

care are un scop major tridimensional, în speranţa că beneficiarii vor: 

1. Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în 

activitatea profesională şi cea cotidiană. 

2. Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru obţinerea succesului în 

activitatea didactică. 

3. Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea plus valoare profesională  în domeniul 

educaţiei care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi 

profesională. 

4. Cunoașterea și înțelegerea contextului social, economic, cultural de 

planificare și gestionare a carierei prin prisma brandingului; 

5. Cunoașterea particularităților psihologice și metodologice ale dezvoltării 

brandingului profesional pentru carieră; 

3. Domeniul de activitate a cadrelor didactice  

 Cadrele didactice ce vor urma această programă de formare continuă pot activa 

în instituțiile din ÎPT (școli profesionale, colegii, centre de excelență) conform 

specialităților derivate din domeniul Construcții. 



4. Finalităţile  Programei  conform  Ghidului  utilizatorului  ECTS  (competențe 

profesionale dezvoltate) 

4.1. Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere; 

● înţelegerea şi facilitarea procesul de instruire individuală şi în grup; 

● designul procesului educaţional; 

4.2. Competențe la nivel de aplicare; 

● direcţionarea propriul proces de instruire; 

● cooperarea cu succes în echipa de formatori; 

4.3. Competențe la nivel de integrare. 

● comunicarea eficientă cu ceilalţi; 

● competenţa interculturală. 

5.  Condițiile de realizare a programului:  

 - Mijloace de formare; 

instrumentele utilizate pentru predare și evaluare vor fi Zoom, Classroom, Blog. 

 - Metode de formare; 

studiile se vor face la distanță: contact direct - sincron iar studiul individual - 

asincron, evaluarea prin teste digitale și analiza portofoliului. 

 - Resurse de timp; 

Contact direct (sincron) - ore teoretice - 2 ore x 2 ori / săptămână x 12 săpt. = 48 ore; 

Contact direct (asincron) - ore practice - 2 ore x o dată /săptămână x 12 săpt. = 24 ore; 

Studiu individual (asincron) - 4 ore x 3 ori pe săptămână x 18 săptămâni = 216 ore; 

Evaluarea sumativă (teste digitale + oformare portofoliu) - 12 ore. 

 - Forme și modalități de evaluare - se vor promova diverse modalități de evaluare 

inițială, formativă și sumativă. 

În cadrul fiecărui modul se vor realiza evaluări inițiale, pentru a identifica 

necesitățile de formare. 

Pe parcursul formării se vor realiza sarcini care vor fi evaluate și notate în cadrul 

studiului individual, prin predarea asincronă. 

La finalul fiecărui modul se vor realiza evaluări sumative. 

Cursul se va termina cu un examen (evaluare sumativă) ce va cuprinde materialul 

din toate modulele și unitățile de competență. 



6. Echipa de formatori 

Țurcanu Ludmila - profesor de SSM; 

Popa Rodica - profesor de legislația în construcții; 

Muntean Irina - profesor de materiale de construcții; 

Gutium Svetlana - profesor mașini și mecanisme; 

Coceaș Sergiu - șef secție FC; 

Zestrea Lilia - șef de catedră CCI; 

Dragan Andrei - șef catedră TUII; 

Cara Ludmila - profesor tehnologia prelucrării lemnului; 

Nicolaev Elena - șef secție AC; 

Timoftică Gheorghe - șef catedră CEIȘE. 

7. Grupul țintă  

Profesorii și maiștrii din instituțiile ÎPT din domeniul Construcții: școli 

profesionale, colegii și centre de excelență. 

Exemplu de specialități, profesorii și maiștrii, de la care pot accede la curs sunt 

Tencuitor, Placator, Zugrav, Pietrar Zidar, Fierar, Betonist, Tâmplar, Lăcătuș, 

Instalator, Tehnician. 

8. Planul de învățământ (Exemplu pentru programul de 10 de credite)       

- Calendarul activităților (exprimat în săptămâni) 

Cursul va fi organizat conform următorului calendar: 

Luna septembrie, prima jumătate a lunii octombrie - înscrierea online la curs; 

Luna octombrie - decembrie - realizarea cursului (contact direct); 

Luna ianuarie - prezentarea portofoliului și primirea certificatelor; 

Luna ianuarie, prima jumătate a lunii februarie - înscrierea online la curs; 

Luna februarie - aprilie - realizarea cursului (contact direct); 

Luna mai - prezentarea portofoliului și primirea certificatelor; 

Orele vor fi realizate: 

Contact direct - sincron, de două ori pe săptămână, timp de 12 săptămâni; 



Studiu individual și evaluarea - asincron, de trei ori pe săptămână, timp de 18 

săptămâni. 

- Designul de formare al planului de învățământ  

 

 Nr. 

d/o  

Unități de conținut/ 

modul 

Total 

ore  

 Numărul de ore  Forma de 

evaluare 

 

teoretice 

 

practice 

activități 

individuale 

 Modulul A. Construcții, inginerie și tehnologii. 

 1   180  28 13 123  16 

1  Securitatea muncii 

și Legislația în 

Domeniu 

20 4  1  15  

2 Materiale de 

construcții 

32 6 2 24  

3 Mașini și 

mecanisme 

32 6 2 24  

4 Tehnologii 

moderne 

40 6 4 30  

5 Metode de 

reabilitare 

40 6 4 30  



 Evaluarea 16 1 3 12 Portofoli

ul 

test 

Modulul B. Psihopedagogie 

 2   60  10 4 42 4 

 1 Didactica 

disciplinei 

24 4 2  18   

 

2 
Mijloace de 

învățământ 

specifice 

disciplinelor 

tehnice 

20 4 1 15  

3    Aplicarea 

tehnologiilor 

informaționale de 

comunicare în 

procesul 

educaţional 

12 2 1 9  

 Evaluarea 4 1 - 3 test 

 Modulul C. Branding profesional 

 1    60  10  4  42 4 

1 
Cariera într-un mediu 
în continuă schimbare 

 32  6  2 24 

 



2 
Competența de 
realizare a 
marketingului 
personal și vocațional 

 24  4  2  18  

 Evaluarea 4 1 - 3 test 

 

9.Bibliografie 
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I. Preliminarii  

Forța de muncă calificată, în RM, ieșind din școlile profesionale, a fost în scădere, în ultimii ani. 

Una din cauze o reprezintă problemele existente în ÎPT: lipsa cadrelor didactice (tinere), echipamentul 

și bazele de practică învechi, necorespunderea cerințelor pieței muncii și nu în ultimul rând, lipsa 

materialelor didactice (manuale).  

Realizarea unui învățământ profesional de calitate în contextul realităţilor socio-economice 

actuale impune o nouă abordare a procesului de învățământ, care vizează formarea la elevi a unui 

sistem de competențe necesare pentru integrarea pe piaţa muncii şi pentru învăţarea pe parcursul 

întregii vieți. 

Prezentul curriculum reprezintă un document normativ - reglator şi constituie reperul conceptual 

de formare profesională, care specifică finalităţile de învăţare și descrie condiţiile de formare a 

competențelor profesionale pentru formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul construcții. 

Curriculumul este destinat cadrelor didactice, formatori din învățământul profesional tehnic, autorilor 

de manuale şi materiale didactice, factorilor de decizie şi părinţilor. Meseriile din domeniul 

construcții fac parte din categoria ocupaţiilor dominante. Sunt ocupaţii destul de solicitate în ultima 

perioadă datorită revigorării sectorului construcţiilor, în special edificării clădirilor de locuit 

multietajate, după tehnologii tradiționale sau moderne. 

Procesul de executare a lucrărilor de construcție solicită muncitorului aplicarea prevederii legale 

referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; depistarea şi informarea persoanelor abilitate despre 

situaţiile cu risc sporit la locul de muncă; acordarea primului ajutor; respectarea normelor de protecţie 

şi securitate antiincendiară şi de protecţie a mediului înconjurător, precum şi a condiţiilor de asigurare 

a calităţii lucrărilor efectuate. 

Domeniul construcțiilor este în permanentă dezvoltare. În fiecare zi apar materiale de construcție, 

tehnologii, mașini și mecanisme noi, moderne cu capacități extraordinare. Pentru o pregătire calitativă 

a elevilor însăși cadrele didactice ar trebui să cunoască aceste noutăți pe piața construcțiilor. 

Informație este foarte multă pe internet dar necesită prelucrată și explicată. Deseori informația este în 

limbă străină, complexă și nu corespunde RM. 

Formarea profesională a cadrelor didactice din ÎPT domeniul construcții, realizată în cadrul 

centrului de formare continuă a Centrului de Excelență în Construcții corespunde conform  

Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, 

aprobat prin HG nr. 482 din 28.06.2017. Acest curriculum se atribuie cadrelor didactice care, în raport 

cu diversitatea de împuterniciri şi responsabilităţi, trebuie să realizeze activităţi de instruire, având 

independenţă la soluţionarea sarcinilor binecunoscute sau similare acestora. Cadrele didactice trebuie 

să-și planifice activităţile profesionale, reieşind din necesitățile elevilor și capacitățile acestora, să-şi 

asume responsabilitate individuală pentru sarcinile de realizat. 

Complexitatea activităţii se referă la soluţionarea sarcinilor practice tipice. Cadrul didactic alege 

modalitatea de realizare a sarcinii, reieşind din procedeele bine cunoscute în baza instruirii teoretice 

şi practice. Acţiunile întreprinse se corectează în funcţie de necesitățile și capacitățile elevilor.  

Finalităţile de învățare ale cadrului didactic sînt orientate spre atingerea nivelului de competență 

pretins şi se realizează în baza curriculumului respectiv.  

 

 

 

 



II. Structura curriculumului  

 

Tipul    la distanță 

Categorii de beneficiari   cadrele didactice, cadre manageriale, maiștri 

din învățământul profesional tehnic 

Durata programului    180 h (CD 45 + SI 135) 

 Numărul de credite profesionale    6 (șase) 

 Forma de evaluare  Portofoliu și TEST. 

 

III. Repartizarea pe ore:  

  

Nr.  

 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

Total 

CD    

Teoretice    Practice     Lucrul 

individual 

1  Securitatea muncii și 

Legislația în Domeniu 

 5 4 1 15 

2 Materiale de construcții 8 6 2 24 

3 Mașini și mecanisme 8 6 2 24 

4 Tehnologii moderne 10 6 4 30 

5 Metode de reabilitare 10 6 4 30 

 Evaluarea 4 1 3 12 



  Total  45 29  16 135 

 

IV. Curriculum de formare pe unități de conținut: 

 

Nr.  

 

crt. 

Unități de 

conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total     Teoretice      Practice      Lucrul 

individual 

Modul 1. Construcții, 

inginerie și tehnologii 

 180 28  13 135 

 Tema 1. Securitatea 

muncii și Legislația în 

Domeniu 

 20 4 1 15 

1.1  Bazele 

legislației în 

domeniu. 

8 2  -  6 

1.2  Reguli de 

securitate și 

sănătate a 

muncii și  PSI 

(Prevenirea și 

Stingerea 

Incendiilor) 

12 2 1  9 

Tema 2. Materiale de 

construcții 

32 6 2 24 

 2.1  Materiale de 

finisare 

8  2  - 6 



2.2  Materiale 

compozite 

 12  2  1  9 

2.3 Materiale de 

izolare 

12 2 1 9 

Tema 3. Mașini și 

mecanisme 

32 6 2 24 

3.1 Mașini utilizate 

în cadrul 

lucrărilor de 

construcție 

8 2 - 6 

3.2 Mecanisme 

utilizate în 

procesul 

tehnologic 

12 2 1 9 

3.3 Automatizarea 

proceselor 

12 2 1 9 

Tema 4. Tehnologii 

moderne 

40 6 4 30 

4.1 Tehnologii de 

aplicare 

manuală a 

materialelor 

8 2 - 6 

4.2 Tehnologii 

moderne 

16 2 2 12 



4.3 Tendințe de 

dezvoltare a 

tehnologiilor 

16 2 2 12 

Tema 5. Metode de 

reabilitare 

40 6 4 30 

5.1 Studierea 

obiectului 

8 2 - 6 

5.2 Metode de 

reabilitare/ 

restaurare 

16 2 2 12 

5.3 Metode de 

conservare 

16 2 2 12 

 
Evaluarea 4 1 - 3 

 

V. Finalități: 

La finalizarea cu succes a programului/ modulului formabilul va fi capabil:  

- să ajusteze materialele didactice la legislația în vigoare; 

- să aplice regulile de SSM și PSI; 

- să completeze fișele tehnologice pentru materiale sau mașini; 

- să compare materialele de construcție moderne cu cele tradiționale; 

- să explice cum funcționează mecanismele; 

- să diferențieze tehnologiile moderne de cele clasice; 

- să acorde un feedback constructiv pentru tehnologiile aplicate; 

- să recunoască distrugerile sau defecțiunile; 

- să explice cauzele apariției distrugerilor/defecțiunilor; 

- să completeze fișele vizitei; 

- să atribuie metodele de reabilitare/restaurare; 

- să verifice compatibilitatea materialelor utilizate cu suprafața deteriorată; 

- să planifice următoarele activități. 



 VI. Strategii de predare-învățare  

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut (temelor) în cadrul modulului este recomandată 

de autori, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor 

profesionale. 

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi 

pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut (teme) în cadrul modulului, rămâne la discreţia 

cadrelor didactice responsabile de realizarea modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de 

dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale formabililor, de ritmul de asimilare a 

cunoştinţelor de către formabili. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică 

şi practică, va rămâne neschimbat. 

Fiecare sesiune va fi proiectată și realizată conform cadrului ERRE. 

Orele vor fi realizate sincron cu ajutorul platformei Zoom. Se vor aplica de intrumentele 

mentimenter.com sau kahoot.com la etapa de evocare. La etapa de realizare a sensului se va utiliza 

prezentările iar la reflexie diferite instrumente. Aceste sesiuni vor fi organizate de două ori pe 

săptămână, timp de 8 săptămâni. 

Studiu individual și evaluarea - asincron cu ajutorul platformei Classroom, zilnic, timp de 12 

săptămâni. Aici vor fi plasate materialele, sarcinile dar și testele de evaluare inițială, curentă și finală. 

VII. Strategii de evaluare  

 Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, formatorilor, precum şi evaluatorilor, în 

vederea identificării aspectelor cheie în procesul de evaluare a competenţelor profesionale formate în 

cadrul modulului. 

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în 

prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test online cu diferite tipuri de itemi, 

precum şi realizarea unui portofoliu digital, prin care formabilul va demonstra că este capabil să: 

● aplice norme legislative a securităţii privind protecţia muncii şi a sănătăţii; 

● recunoască prompt situaţiile periculoase pentru a preveni accidentele la locul de muncă; 

● demonstreze acţiuni corecte de stingere a incendiilor; 

● aplice tehnici de acordare a primului ajutor la locul de muncă; 

● aplice normele de securitate şi sănătate în muncă la montarea şi demontarea schelelor; 

● selecteze diferite tipuri de schele în dependenţă de scopul lucrărilor de realizat; 

● interpreteze corect schiţele de montare a schelelor (documentaţia tehnică); 

● selecteze corect sculele şi utilajul necesare; 

● respecte etapele de montare şi demontare; 

● realizeze operaţii de verificare a calităţii;  

● identifice posibilele riscuri şi pericole în lucrul cu schelele; 

● organizeze locul de munca specific lucrărilor; 

● identifice materiale de construcţie;  

● pregătească echipamentele şi SDV-urile necesare, 

● întocmească lista operaţiilor tehnologice pentru realizarea lucrărilor;  

● verifice calitatea lucrărilor realizate şi să remedieze defectele; 

● gestioneze eficient resursele materiale (SDV-uri, materia primă, deşeuri); 

● utilizeze cercul cromatic pentru îmbinarea culorilor; 

● pregătească SDV- urile conform fișei de lucru; 



● enumere operaţiile tehnologice pentru realizarea izolațiilor termice la pereţi; 

● verifice calitatea lucrărilor executate, conform normativelor, standardelor. 

Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă executarea a 2 

probe : 

● realizarea unui portofoliu digital ce va include produsele realizate în cadrul lucrului 

individual. 

● lista produselor se va stabili în dependență de temă și capacitățile formabililor. 

Evaluatorul va urmări şi va evalua atât procesul de executare a sarcinii, cât şi rezultatul lucrării, 

conform fişelor de evaluare sau grilei de evaluare. În procesul de evaluare, formabilul va avea acces 

la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testelor, 

formatorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării. 

VIII. Lucrul individual 

Lucrul individual ghidat de profesor include realizarea sarcinilor care la final va fi un produs din 

portofoliu. 

Portofoliul va include următoarele tipuri de produse: 

- lucrări grafice; 

- referat; 

- PPT; 

- Poster; 

- lucrări practice; 

- probleme; 

- studiu de caz; 

- studiu de fezabilitate; 

- situații de integrare; 

- investigația; 

- ghidul de învățare (de performanță); 

- fișă de lucru; 

- harta de idei; 

- fișă de documentare; 

- fișă tehnologică; 

- schemă tehnologică. 

Produsele vor fi propuse de formator în dependență de conținutul temelor și capacitățile 

formabililor. 

IX. Bibliografie selectivă  

1        Extrase din actele legislative şi normative, instrucţiuni la temă: 

1.1  Legislaţia muncii; 

1.2  Legislaţia muncii privind protecţia muncii; 

1.3  Legea privind protecţia mediului; 

1.4  Poluarea mediului ambiant; 



1.5  Principiile dreptului la muncă; 

1.6  Factorii vătămători profesionali, bolile profesionale şi prevenirea lor; 

1.7  Igiena individuală şi întreţinerea locului de muncă; 

1.8  Principiile de bază şi regulile practice ale economiei de mişcări şi reducerea 

oboselii; 

1.9  Timpul de muncă şi timpul de odihnă; 

2        Protecția muncii , Ștefan Pece, Ștefan – Silviu Mitrea, Aurelia Dăscălescu, Ion Dărla, 

București 1996 

3        Securitatea și sănătatea în muncă ; Efim Olaru; Editare - Chișinău UTM 2012 

4        Protecția contra incendiilor în construcții/ Ciclu de prelegeri /partea 1/ E. Olaru; 

Chișinău, UTM 2008 

5        Protecția contra incendiilor în construcții/ Ciclu de prelegeri /partea 2/ E. Olaru; 

Chișinău, UTM 2010 

6        Studiul materialelor : construcții finisaje ; Țonea A., Țonea G. B., Stăncioi, București 

1997 

7        Tehnologia meseriei (construcţii finisaje); Țonea A,București 1997 

8        Utilajul și Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcții; Elena Andronescu; Fotios 

Tsakiris; A. București 1988 

9        Utilajul lucrărilor de finisaj în construcții; I. Davidescu; A. Ionescu; C. 

Roșoga,București 1980 

10 Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii; Iurie Dohmilă, Victor Toporeţ, 

SerjiuTermican, Ştiinţa, 2009  
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I. Preliminarii  

Metodica sau didactica specialității, în actul ei educativ, are însemnătate atât pentru practică, cât 

și pentru raporturile ei cu alte discipline. Privită din alt unghi, orice metodică  este indiscutabil legată 

de istoria constituirii și dezvoltării unei discipline de instruire, respectiv de istoria constituirii 

întregului ansamblu de cunoștințe, ce pot servi ca obiect de predare-învățare. Fără o îmbinare 

armonioasă  între disciplina de specialitate (disciplina tehnică sau tehnologică ) și metodica predării, 

eficiența învățării este mult diminuată. Profesorul trebuie să fie cel care să găsească pârghiile necesare 

cu care să acționeze asupra elevului, pentru a-l determina să-și însușească  noile cunoștințe. Studierea 

metodicii sau didacticii de specialitate are importanță  majoră  și decisivă  pentru persoanele care 

doresc să  urmeze o carieră  didactică, fie ea preuniversitară, universitară sau profesional - tehnică. 

Studiul didacticii de specialitate îi ajută  pe studenții și profesorii ingineri să se familiarizeze șii să  se 

integreze mult mai ușor în activitatea  didactică. Totodată, stăpânirea corectă  a strategiilor, tehnicilor 

și mijloacelor didactice specifice disciplinei constituie un atu important pentru cadrul didactic în 

munca sa la nivel didactic.  

 

II. Structura curriculumului  

 

Tipul    la distanță 

Categorii de beneficiari   cadrele didactice, cadre manageriale, maiștri 

din învățământul profesional tehnic 

Durata programului    60 h (CD 15 + SI 45) 

 Numărul de credite profesionale    2 (două) 

 Forma de evaluare  Portofoliu și TEST. 

 

III. Repartizarea pe ore:  

  

Nr.  

 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

Total 

CD    

Teoretice    Practice     Lucrul 

individual 

1 Didactica disciplinei 24 4 2  18 



2 
Mijloace de învățământ 

specifice disciplinelor tehnice 20 4 1 15 

3    Aplicarea tehnologiilor 

informaționale de comunicare 

în procesul educaţional 

12 2 1 9 

 Evaluarea 4 1    3 

  Total 60 11 4 45 

 

IV. Curriculum de formare pe unități de conținut: 

 

Nr.  

 

crt. 

Unități de 

conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total     Teoretice      Practice      Lucrul 

individual 

Modul 1. 

Psihopedagogie 

 60  10 5 45 

 Tema 1. Didactica 

disciplinei 

24 4 2  18 

1.1  Planificarea, 

organizarea și 

evaluarea 

procesului 

educațional în 

cadrul orelor de 

disciplină; 

  

12 2 1 9 



1.2  Strategii 

interactive de 

învățare 

12 2 1 9 

Tema 2.  Mijloace de 

învățământ specifice 

disciplinelor tehnice 

20 4 1 15 

 2.1  Clasificarea 

mijloacelor de 

învățământ. 

Caracteristici 

12 2 1 9 

2.2  Mediul de 

instruire. 

Cerințe în 

organizarea 

mediului de 

instruire 

8 2 - 6 

Tema 3. Aplicarea 

tehnologiilor 

informaționale de 

comunicare în procesul 

educaţional 

12 2 1 9 

3.1 Instrumente 

TIC utilizate în 

procesul 

educațional 

12 2 1 9 

 
Evaluarea 4 1 - 3 

 

V. Finalități: 

La finalizarea cu succes a programului/ modulului formabilul va fi capabil:  



- să planifice procesului educațional în cadrul orelor de disciplină; 

- să  organizeze procesului educațional în cadrul orelor de disciplină; 

- să  realizeze evaluarea procesului educațional în cadrul orelor de disciplină; 

- să aplice strategii strategii interactive de învățare; 

- să  clasifice mijloacele de învățământ; 

- să enumere caracteristicile mijloacelor de învățământ; 

- să distingă un mediu sănătos de instruire; 

-  să identifice cerințe pentru organizarea eficientă a mediului de instruire; 

- să aplice instrumente TIC utilizate în procesul educațional. 

 VI. Strategii de predare-învățare  

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut (temelor) în cadrul modulului este recomandată 

de autori, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor 

profesionale. 

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi 

pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut (teme) în cadrul modulului, rămâne la discreţia 

cadrelor didactice responsabile de realizarea modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de 

dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale formabililor, de ritmul de asimilare a 

cunoştinţelor de către formabili. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică 

şi practică, va rămâne neschimbat. 

Fiecare sesiune va fi proiectată și realizată conform cadrului ERRE. 

Orele vor fi realizate sincron cu ajutorul platformei Zoom. Se vor aplica de intrumentele 

mentimenter.com sau kahoot.com la etapa de evocare. La etapa de realizare a sensului se va utiliza 

prezentările iar la reflexie diferite instrumente. Aceste sesiuni vor fi organizate de două ori pe 

săptămână, timp de 8 săptămâni. 

Studiu individual și evaluarea - asincron cu ajutorul platformei Classroom, zilnic, timp de 12 

săptămâni. Aici vor fi plasate materialele, sarcinile dar și testele de evaluare inițială, curentă și finală. 

VII. Strategii de evaluare  

 Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, formatorilor, precum şi evaluatorilor, în 

vederea identificării aspectelor cheie în procesul de evaluare a competenţelor profesionale formate în 

cadrul modulului. 

Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în 

prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test online cu diferite tipuri de itemi, 

precum şi realizarea unui portofoliu digital, prin care formabilul va demonstra că este capabil să: 

- să planifice procesului educațional în cadrul orelor de disciplină; 

- să  organizeze procesului educațional în cadrul orelor de disciplină; 

- să  realizeze evaluarea procesului educațional în cadrul orelor de disciplină; 

- să aplice strategii strategii interactive de învățare; 

- să  clasifice mijloacele de învățământ; 

- să enumere caracteristicile mijloacelor de învățământ; 

- să distingă un mediu sănătos de instruire; 

-  să identifice cerințe pentru organizarea eficientă a mediului de instruire; 



- să aplice instrumente TIC utilizate în procesul educațional. 

 

Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă executarea a 2 

probe : 

● realizarea unui portofoliu digital ce va include produsele realizate în cadrul lucrului 

individual. 

● lista produselor se va stabili în dependență de temă și capacitățile formabililor. 

Evaluatorul va urmări şi va evalua atât procesul de executare a sarcinii, cât şi rezultatul lucrării, 

conform fişelor de evaluare sau grilei de evaluare. În procesul de evaluare, formabilul va avea acces 

la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testelor, 

formatorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării. 

VIII. Lucrul individual 

Lucrul individual ghidat de profesor include realizarea sarcinilor care la final va fi un produs din 

portofoliu. 

Portofoliul va include următoarele tipuri de produse: 

- lucrări grafice; 

- referat; 

- PPT; 

- Poster; 

- lucrări practice; 

- probleme; 

- studiu de caz; 

- studiu de fezabilitate; 

- situații de integrare; 

- investigația; 

- ghidul de învățare (de performanță); 

- fișă de lucru; 

- harta de idei; 

- fișă de documentare; 

- fișă tehnologică; 

- schemă tehnologică. 

Produsele vor fi propuse de formator în dependență de conținutul temelor și capacitățile 

formabililor. 

 

 

IX. Bibliografie selectivă  

1. CIOBANU Olga. Comunicare didactică 

2. DIACONU Mihai; JINGA Ioan (coordonatori). Pedagogie 

3. TURCU Filimon. Psihologie şcolară. 

4. INSTRUMENTE WEB 2.0 ÎN EDUCAŢIE, CHIRIAC Tatiana 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=216&idb
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=387&idb=24
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=381&idb=24
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=381&idb=24


5. Radu I. T., Evaluarea în procesul did a c tic , Editura Didactică  și Pedagogică, București, 2000 

6. Radu I. T., Teorie  și practică  în evaluarea eficienței învățământului,  Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 2011 

7. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/volumul_I_2019-58-61.pdf 

8. http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html 

9. http://cyberlearning.ch/2018/10/16/5-stages-by-gilly-salmon/ 

10. https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

11. https://itigic.com/ro/alternatives-to-windows-movie-maker-10-best-video-editors/ 

12. https://teachme.ust.md/handbooks/metodologia-utilizarii-tic-in-invatamantul-supeior/ 

13. https://stisc.gov.md/ro/content/atentie-la-utilizarea-aplicatiei-zoom-pentru-conferinte-video-

online?fbclid=IwAR0- 

zIlgkxSfZ9ga5Cu4BjSOd4O5PUL6kTVCcORGJuq8krUOfnEuhSuixGo 

14. https://www.tonybates.ca/2012/04/24/designing-online-learning-for-the-21st-century/  

http://www.ainova.sk/files/file/Publikacie/Prirucka%20Interakt_%20nastroje_RO_final.pdf 
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I. Preliminarii  

Brandingul profesional sau de companie reprezintă un cumul al percepţiilor despre brand pe care 

îl au audienţele cărora te adresezi sau nu. Ca aceste percepţii să fie pozitive, corecte și coerente, 

imaginea brandului trebuie să reflecte identitatea de brand (logo, slogan, poziţionare) și esenţa 

brandului (care este menirea lui). Brandul profesional este mai mult decât un produs, mai mult decât 

emoţie și poveste, este cel mai important activ de business al unei instituții. Atunci când brand-ul este 

valoros el poate depăși valoarea companiei. Aceste reflecții, arată esența dezvoltării cadrelor didactice 

prin perspectiva brandului personal și profesional, care duce și la valorificarea prestigiului pentru 

instituția de învățământ. 

Brandingul profesional este crucial pentru cultivarea unei cariere de succes. Un marketing 

propriu atât pentru tine însuți, cat și pentru cariera ta, precum și construirea unui brand înseamnă mult 

mai mult decât simpla concepere a unor cărți de vizită frumoase și creative sau despre folosirea unor 

fonturi care să atragă atenția.  

Marketingul de brand se referă la modul în care te prezinți potențialilor clienți, colaboratori și 

oricărei persoane importante în cariera ta. 

Brandingul profesional este strict legat de managementul carierei a fiecărui cadru didactic și 

trebuie dezvoltat din perspectiva competențelor de proiectare a carierei. 

Managementul carierei din perspectica dezvoltării brandingului personal și profesional, ca și 

parcurs al vieții bine planificat și implementat, a devenit un proces transversal, un proiect comun al 

angajatului și organizației, o verigă necesară pentru a aduce în acord obiectivele de dezvoltare 

profesională ale angajatului cu nevoile organizației. Succesul organizației este determinat de succesul 

profesional al fiecărui angajat. Iată de ce dezvoltarea competențelor necesare pentru managementul 

propriei cariere devine azi nu doar o componentă indispensabilă în dezvoltarea tinerilor, dar și a 

profesorilor prin dezvoltarea calităților unice de profesionist. 

Prezentul curriculum vine să răspundă nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, din 

învățământul profesional tehnic, în formarea personalității. Curriculumul la „Brandingul profesional” 

face parte din resursele educaționale orientate spre formarea profesională continuă a adulţilor și se 

bazează pe principiul formării competenţelor profesionale stipulate în standardele de competență 

profesională şi în Cadrul Naţional al Calificărilor. Totodată, curriculumul contribuie la realizarea 

scopurilor Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice și manageriale: orientarea 

sistemului de dezvoltare profesională spre cerințele pieței muncii și pedagogia centrată pe elev. 

Curriculumul la „Brandingul profesional” poate fi  integrat  în programele de formare 

profesională continuă tematice sau modulare existente. Totodată, în baza acestui curriculum,  

furnizorii serviciilor de formare a adulților pot completa oferta educațională de formare profesională 

continuă cu ”Brandingul profesional” ca modul separat/autonom în cadrul programelor speciale. 

Implementarea curriculumului dat asigură conexiunea formării continue cu cerințele pieței muncii și 

formarea profesională bazată pe nevoile cadrelor didactice.  Implementarea curriculumului la 

„Brandingul profesional” asigură dobândirea de către cadrele didactice – audienți a  unor competențe 

profesionale  transversale în conformitate cu cerințele reformelor din educație și Standardele de 

competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. 

 

 

 

 

 



II. Structura curriculumului  

 

Tipul    Curriculum pentru formare continuă în 

cadrul programelor tematice sau modulare 

Categorii de beneficiari   cadrele didactice, cadre manageriale, maiștri 

din învățământul profesional tehnic 

Durata programului    60  h 

 Numărul de credite profesionale    2 (două) 

 Forma de evaluare  Portofoliu, Lucrare practică 

 

III. Repartizarea pe ore:  

  

Nr.  
 
crt. 

Unități de conținut 
(teme) 

Numărul de ore 

Total     Teoretice      Practice     Lucrul 
individual 

1 Cariera într-un mediu 
în continuă schimbare 

 32  6  2 24 

2 Competența de 
realizare a 
marketingului 
personal și vocațional 

 24  4  2 18 

3 Evaluarea 4 1  3 

  Total  60  11  4  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Curriculum de formare pe unități de conținut: 

 

Nr.  

 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

Total    Teoretice    Practice      Lucrul 

individual 

Modulul 3. Branding profesional 

 60  11 4 45 

Tema 1 Cariera într-un mediu în 

continuă schimbare 

 32  6  2 24 

1  Cariera: abordări tradiționale și 

contemporane 

 8  2 -  6  

2  Traseul educațional și 

perspective profesionale 

 8  2  - 6  

3 Brandul profesional al cadrului 

didactic 

16 2 2 12 

Tema 2 Brandingului profesional în 

dezvoltarea carierei 

 24  4  2  18 

1 Structura competenței de 

proiectare a carierei  

 8  2  -  6 

2 
Competența de realizare a 

marketingului personal și 

vocațional 

 16  2  2  12 

 
Evaluarea 

4 1 - 3 

 

V. Finalități 

  La finalizarea cu succes a modulului formabilul va dovedi: 

1. Cunoașterea și înțelegerea contextului social, economic, cultural de planificare și gestionare a 

carierei prin prisma brandingului; 

2. Cunoașterea particularităților psihologice și metodologice ale dezvoltării brandingului 

profesional pentru carieră; 



3. Conștientizarea rolului de branding profesional al cadrului didactic și dezvoltarea competenței 

de realizare a marketingului personal și vocațional. 

VI. Strategii de predare-învățare  

Competențele ce urmează a fi dezvoltate în procesul de instruire în baza curriculumului la 

”Brandingul profesional” derivă din standardele profesionale, reflectă cerințele pieței muncii și 

contribuie la dezvoltarea competenței de proiectare a carierei la cadrele didactice.  Iată de ce 

implementarea curriculumului solicită diversificarea formelor  de organizare a procesului de formare 

a adulților, selectarea strategiilor, metodelor și instrumentelor relevante pornind de la contextul 

finalităților planificate. 

Formele de organizare a procesului de implementare a respectivului curriculum presupun 

contactul direct (predare sincronă) al formatorului cu formabilii în cadrul unor activități de tip 

seminare online, dar și activitatea independentă a formabililor, care implică dobândirea exersarea de 

sine stătător a unor abilități, studiul independent al informațiilor recomandate, realizarea în grupuri 

mici a sarcinilor complexe și prezentarea rezultatelor/produselor activității comune sau individuale 

de învățare. 

Eficiența activităților de formare poate fi asigurată prin aplicarea modelului de învățare 

experiențială și a  modelului de dezvoltare a gândirii critice realizat prin cadrul Evocare - Realizarea 

Sensului - Reflecție - Extensie. Strategiile didactice, prin care se va asigura formarea competențelor, 

vor fi selectate în conformitate cu  principiile instruirii adulților, astfel ca în procesul de formare să 

fie valorificată experiența formabililor, cunoștințele și competențele acestora. Activitățile vor purta 

un caracter interactiv. Prelegerile clasice vor fi înlocuite cu mini - prelegeri interactive. Activităţile 

de învăţare vor fi axate preponderent pe învăţarea prin descoperire. Se va pune accentul pe metodele 

activ-participative care sporesc potenţialul intelectual al beneficiarilor prin angajarea unui efort 

personal în actul învăţării. Se vor îmbina pentru diferite situaţii metode şi procedee cum sunt: studiul 

de caz, conversaţia euristică, problematizarea, investigaţia, explorarea din unghiuri de vedere 

multiple, discuţia ghidată etc. Un rol esențial în asigurarea calității învățării revine activităților de 

debriefare și de reflecție a formabililor asupra detaliilor subiectelor  studiate. Abordarea diferențiată, 

axată pe nevoile de formare a beneficiarilor, inspirația și creativitatea formatorului va asigura 

implementarea de calitate a curriculumului. 

 

VII. Strategii de evaluare  

 Evaluarea se poate realiza în baza portofoliul cursantului, care va conține unul sau mai multe 

produse ale procesului de învățare, cum ar fi: 

1. Activități de proiectare și dezvoltare a brandingului personal și profesional în procesul de 

proiectare a carierei 

2.   Proiectul de carieră elaborat în baza nevoilor de dezvoltare personală și profesională 

identificate; 

3.    Activități curriculare și extracurriculare de ghidare în carieră a discipolilor (sugestii de 

activități și/sau proiectele activităților); 

4. Planul de ghidare în carieră a elevilor pentru inserția lor educațională, socială și  profesională. 



Formatorii vor elabora criterii de evaluare pentru fiecare produs. Criteriile de evaluare și modalitatea 

de evaluare vor fi puse la dispoziția audiențelor la începutul stagiului de formare. 

 

VIII. Lucrul individual 

    

 Lucrul individual ghidat de profesor include: 

1. Studiul independent a unor subiecte, în baza listei bibliografice selective prezentate; 

2. Elaborarea proiectelor didactice  axate pe dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor. 

Lucrul individual ghidat de profesor include realizarea sarcinilor care la final va fi un produs din 

portofoliu. 

Portofoliul va include următoarele tipuri de produse: 

- proiect de dezvoltarea a competenței marketingului personal și vocațional 

- CV actualizat; 

- scrisoare de intenție; 

- scrisoare de motivare; 

- studiu de caz; 

- situații de integrare; 

- plan de carieră. 

Produsele vor fi propuse de formator în dependență de conținutul temelor și capacitățile 

formabililor. 
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