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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

I. 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 învățământul profesional tehnic (ÎPT), maiștri și profesori, din 

domeniul construcțiilor, au nevoie să se perfecționeze periodic, pentru a ține pasul inovațiilor ce 

apar în domeniu. Prin urmare, activitatea didactică necesită asumarea responsabilităţii pentru 

dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale în raport cu imperativele societății, deoarece 

formarea viitorilor specialiști în domeniu depinde de nivelul de pregătire a cadrelor didactice. În 

acest context, programul dat de formare continuă propune: 

➢ aprofundarea și extinderea cunoştinţelor cadrelor didactice din ÎPT în ceea ce 

privește competențele profesionale (cunoștințe, abilități, aptitudini) în domeniul construcțiilor 

și a materialelor de construcții; 

➢ 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; 

➢ aprofundarea și extinderea cunoştinţelor în ceea ce privește competențele 

profesionale  în domeniul educației pentru mediu și managementul deșeurilor; 

➢ formarea cunoştinţelor, abilităților și competențelor în domeniul eficienței 

energetice; 

➢ 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. 
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II. 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 titlu de 

oameni de ştiinţă, nu au fost întotdeauna atât de eficienți în activitatea didactică. 

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 

psihopedagogică a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic. În acest context, 

programul de formare are un scop major tridimensional, punându-se accentul pe formarea 

competențelor psihopedagogice, prin dezvoltarea unor capacități și atitudini care vor contribui la 

antrenarea beneficiarilor în activități de formare, autoafirmare și autorealizare prin: 

1. conştientizarea importanţei practicării unor activităţi eficiente şi eficace în activitatea 

profesională şi cea cotidiană; 

2. formarea și  dezvoltarea competenţelor necesare pentru obţinerea succesului în activitatea 

didactică; 

3. acumularea unui  stoc de cunoştinţe şi crearea de 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; 

6. formarea și dezvoltarea competenţelor necesare în domeniul eficienței energetice, materialelor 

de construcții, managementul deșeurilor și tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor. 

III.  Domeniul de activitate a cadrelor didactice  

 Cadrele didactice ce vor urma acest program de formare continuă pot activa în instituțiile 

din  ÎPT (școli profesionale, colegii, centre de excelență) conform specialităților derivate din 

domeniul construcțiilor. 
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IV.  Finalităţile programului conform Ghidului utilizatorului ECTS (competențe profesionale 

dezvoltate) 

4.1. Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere: 

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

● designul procesului educaţional; 

4.2. Competențe la nivel de aplicare: 

● direcţionarea propriului proces de instruire; 

● cooperarea cu succes în echipa de formatori; 

4.3. Competențe la nivel de integrare: 

● comunicarea eficientă cu ceilalţi; 

● competenţa interculturală. 

V.  Condițiile de realizare a programului  

➢ Mijloace de formare - instrumentele utilizate pentru predare și evaluare vor fi Zoom / 

Classroom. 

➢ 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 fizic (față în față) - ore teoretice - 8 ore x 4 ori / săptămână x 3 săpt. = 96 ore; 

• Contact direct (sincron) - ore teoretice - 6 ore x 4 ori / săptămână  x 3 săpt. = 72 ore; 

• Contact direct (asincron) - ore practice - 2 ore x 4 ori/săptămână  x 3 săpt. = 24 ore; 

• Studiu individual (asincron) - 6 ore x 4 ori pe săptămână  x 10 săptămâni = 240 ore; 

• Evaluarea sumativă (teste digitale + formarea portofoliu) - 24 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 finaliza cu un examen (evaluare sumativă) ce va cuprinde materialul din toate 

modulele și unitățile de competență. 
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VI.  Echipa de formatori 

Banari Ala – profesor de discipline ecologice, șefă de catedră, GD S, IP Colegiul de Ecologie,  

Coceaș Sergiu – șef de secție FC, profesor de specialitate, GD I, IP Centrul de Excelență în 

Construcții 

Muntean Irina – profesor de specialitate, metodist, GD I, IP Centrul de Excelență în Construcții 

Nicolaev Elena – șef de secție AC, profesor de specialitate, GD S, IP Centrul de Excelență în 

Construcții 

Rotaru Mariana - profesor de specialitate, șefă de catedră, GD II, IP Centrul de Excelență în 

Construcții 

Timoftică Gheorghe - profesor de specialitate, șef de catedră, GD I, IP Centrul de Excelență în 

Construcții 

Tofan Grigore - profesor de specialitate, șef de secție didactică electrotehnică, GD S și 

managerial doi, IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

Zestrea Lilia - profesor de specialitate, șefă de catedră, GD S, IP Centrul de Excelență în 

Construcții 

De asemenea, pot activa în calitate de  formatori, persoanele cu studii în domeniu, cu 

recalificare psihopedagogică și certificat de formator. 

VII.  Grupul țintă  

La program pot aplica profesori și maiștri din instituțiile ÎPT din domeniul construcțiilor: 

școli profesionale, colegii și centre de excelență. Exemplu de specialități: Tencuitor, Placator, 

Zugrav, Tâmplar, Lăcătuș, Instalator, Tehnician, Electric etc. 

La program poate aplica orice cadru didactic care are studii superioare sau medii de 

specialitate în domeniul construcții, energetic sau ecologic. 

VIII.  Planul de învățământ (pentru 12 credite)       

Nr. săptămâni S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Activități 

organizatorice 

Mod. A SI Mod. B SI Mod. C Mod. D SI SI 

S1 – prima săptămână de studiu, de formare. 

Calendarul activităților (exprimat în săptămâni) 

Cursul este organizat conform următorului calendar: 

➢ Prima săptămână (S1) va fi realizat Modulul A (A1/A2) timp de 4 zile (față în față); 

➢ A doua săptămână (S2) va fi pentru studiul individual (SI) și pregătirea portofoliului 

Modulul A; 

➢ A treia săptămână (S3) – Modulul B (B3/B4) timp de 4 zile (față în față); 

➢ A patra săptămână (S4) va fi pentru studiul individual și pregătirea portofoliului Modulul 

B; 

➢ A cincea săptămână (S5) – Modulul C (C5/C6) timp de 3 zile (la distanță); 
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➢ A șasea săptămână (S6) – Modulul D timp de 3 zile (la distanță); 

➢ A șaptea săptămână (S7) – studiul individual; 

➢ A opta săptămână (S8) – studiul individual. 

 

Orele se realizează: 

• Față în față – 8 ore zilnic, de patru ori pe săptămână, timp de 3 săptămâni; 

• Contact direct - sincron, 6 ore zilnic, de patru ori pe săptămână, timp de 3 săptămâni; 

• Studiu individual și evaluarea - asincron, de patru ori pe săptămână, timp de 10 săptămâni. 

Designul de formare al planului de învățământ 

Repartizarea modulelor la libera alegere 

Nr. 

d/o 

Unități de conținut/ 

modulul 

Total 

ore 

Numărul de ore 
Forma de 

evaluare 
teoretice practice 

activități 

individuale 

1. 

 Modulul A1.  

Educație pentru mediu 

120 22 10 88 
Portofoliul / 

test 
Modulul A2. Materiale de 

construcții 

2. 

Modulul B1. 

Managementul deșeurilor 

din construcții 
120 22 10 88 

Portofoliul / 

test 

Modulul B2. 

Eficiență energetică 

3. 

Modulul C1. 

Psihopedagogie 

60 11 4 45 

Portofoliul / 

test Modulul C2.  

TIC 

4. 
Modulul D.  

Branding profesional 

60 11 4 45 Portofoliul / 

test 

 

Fiecare cursant alege unul dintre modulele propuse la alegere, astfel că, finalizând cursul, 

absolvește Modulele A+B+C+D, în total 12 credite.  
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Repartizarea conținuturilor pe module 

Nr. 

d/o 
Unități de conținut/ modulul 

Total 

ore 

Numărul de ore 
Forma de 

evaluare 
teoretice practice 

activități 

individuale 

Modulul A1. Educație pentru mediu 

   120 22 10 88  

1. 

Principii de bază și obiectivele 

educației pentru mediu. 

Probleme de mediu. 

24 6 2 16 

 

2. 

Impactul factorului antropic 

asupra componentelor 

mediului. 

32 7 1 24 

 

3. 

Schimbările climatice. 

Impactul schimbărilor 

climatice asupra activităților 

economice.  

32 6 2 24 

 

4. 
Protecția și conservarea 

mediului ambiant.  
18 2 2 14 

 

 Evaluarea 14 1 3 10 
Portofoliul 

test 

Modulul A2. Materiale de construcții 

  120 24 8 96  

1. 
Materiale de construcții 

sustenabile 

16 8 - 24  

2. Betoane verzi 56 8 8 48  

3. Materiale termoizolante 28 7 - 21  

 
Evaluarea 4 1 - 3 Portofoliul 

test 

Modulul B3. Managementul deșeurilor din construcții 

   120 21 11 88  

1. 

Cadrul legislativ și instituțional 

privind managementul 

deșeurilor 

16 2 2 12 
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Nr. 

d/o 
Unități de conținut/ modulul 

Total 

ore 

Numărul de ore 
Forma de 

evaluare 
teoretice practice 

activități 

individuale 

2. 

Tipurile de deșeuri și impactul 

asupra mediului și sănătății 

populației 

48 10 2 36 

 

3. 
Gestionarea durabilă a 

deșeurilor 
42 8 4 30 

 

 Evaluarea 14 1 3 10 
Portofoliul 

test 

Modulul B4. Eficiența energetică 

  120 21 11 88  

1. 

Aspecte regulatorii europene și 

naționale în domeniul 

eficienței energetice și a 

surselor regenerabile de 

energie aplicate sectorului 

clădirilor 

16 4 - 12 

 

2. 

Eficientizarea energetică a 

construcțiilor și valorificarea 

regenerabilă de energie 

32 6 2 24 

 

3. 

Performanța energetică a 

clădirilor și rolul auditului 

energetic la identificarea 

măsurilor de eficiență 

energetică a clădirilor 

32 6 4 22 

 

4. 

Principii generale privind 

managementul proiectelor de 

eficiență energetică. 

24 4 2 18 

 

 
Evaluarea 

16 1 3 12 
Portofoliul 

test 

Modulul C5. Psihopedagogie 

  60 11 4 45  

1. 

Managementul clasei de elevi - 

aplicații la nivelul procesului 

instructiv – educativ. 

24 4 2  18  
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Nr. 

d/o 
Unități de conținut/ modulul 

Total 

ore 

Numărul de ore 
Forma de 

evaluare 
teoretice practice 

activități 

individuale 

2. 

Relații educaționale - 

interacțiuni educaționale în 

clasa de elevi. 

20 4 1 15  

3. 

Tehnici și metode de predare - 

învățare - evaluare (model 

constructivist - sarcină, proiect, 

cooperare). 

12 2 1 9  

 
Evaluarea 4 1   - 3 Portofoliul 

test 

Modulul C6. TIC 

  60 6 10 44  

1. 
Respectarea normelor etice și 

legale în spațiul digital 

4 1 - 3  

2. Gestionarea clasei virtuale 26 2 5 19  

3. Instrumente de lucru sincron 14 1 3 10  

4. Instrumente online de evaluare 12 1 2 9  

 
Evaluarea 4 1   - 3 Portofoliul 

test 

Modulul D7. Branding profesional 

  60 11 4 45  

1. 

Brandul profesional, 

perspectivă de viitor pentru o 

carieră de succes. 

32 6 2 24 

 

2. 

Etapele de realizare a 

marketingului personal și 

vocațional. 

24 4 2 18 

 

 Evaluarea 4 1 - 3 
Portofoliul 

test 
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28. Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățămîntul general. Chişinău 

2015.  
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I. Preliminarii 

Educația pentru mediu constituie unul dintre obiectivele politicilor și strategiilor 

guvernamentale ale țărilor lumii, datorită imenselor implicații: personale, sociale, regionale, 

naționale, globale și  cosmice. 

Modulul dat este axat pe extinderea cunoștințelor fundamentale privind diverse aspecte ale 

mediului și formarea atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament conștient și 

responsabil față de problemele de mediu. Totodată, modulul va contribui substanțial la dezvoltarea 

şi consolidarea cunoștințelor, capacităților, atitudinilor formabililor prin raportarea la un mediu 

sănătos de existență, fiind orientat spre  formarea unui comportament adecvat în condițiile 

impactului antropic actual prin conștientizarea necesității valorificării raționale a resurselor 

naturale, conservării și protecției mediului la nivel local, național, regional și global. 

Scopul modulului Educația pentru mediu constă în formarea unei viziuni complete cu privire 

la mediu în raport cu noile tendințe de dezvoltare a societăţii, cu evidenţierea interacțiunii 

„Societate-Mediu” și consecințele acesteia, oferind posibilităţi autentice de identificare şi 

conştientizare a problemelor de mediu şi a căilor de soluţionare a acestora prin manifestarea unui 

comportament responsabil faţă de mediu.  

Educația pentru mediu în învățământul profesional tehnic este una dintre cele mai bune 

modalități de interacțiune pentru procesul de ecologizare a viitorului. Astfel, acesta are un impact 

direct asupra proceselor de muncă, asupra industriilor, companiilor și asupra persoanelor fizice 

(UNESCO). Relația omenirii cu mediul este determinată de „marea accelerare” a activităților sociale 

și economice. Actualmente, mai mult ca oricând, educația are responsabilitatea de a fi în legătură 

cu provocările și aspirațiile secolului XXI, și să încurajeze valorile și abilitățile necesare pentru o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii și unui mediu de viață pașnic.  

Ecologizarea este o parte a managementului integrat al calității instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic. Abordarea privind ecologizarea la nivel de instituție a educației pentru mediu și 

integrarea competențelor verzi de bază la toate meseriile/ specialitățile în învățământul profesional 

tehnic sunt actuale și esențiale pentru dezvoltarea durabilă. 

 Curriculumul modulului Educația pentru mediu este destinat tuturor actorilor educaționali 

interesați de implementarea ecologizării în învățământul profesional tehnic: 

⮚ cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic; 

⮚ formatorilor, experților și specialiștilor în domeniul ecologiei și protecției mediului; 

⮚ autorilor de manuale, suporturi de curs și de ghiduri metodologice; 

⮚ membrilor comisiilor de evaluare și recunoaștere a rezultatelor învățării; 

⮚ altor persoane interesate de educația pentru mediu. 

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

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

competențe necesare pentru integrarea pe piața muncii și pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.  

Cadrele didactice trebuie să-și planifice activitățile profesionale, reieșind din necesitățile 

formabililor și capacitățile acestora, asumându-și responsabilitatea pentru sarcinile realizate. 

Complexitatea activităților include atât sarcini teoretice, cât și soluționarea sarcinilor practice 

tipice. Cadrul didactic alege modalitatea de realizare a sarcinii, iar acțiunile întreprinse se corectează 

în funcție de necesitățile și interesele formabililor.  

Finalitățile de învățare ale programului de formare sunt orientate spre atingerea nivelului de 

competență pretins și se realizează în baza curriculumului respectiv.  
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II. Structura curriculumului 

 

Tipul Perfecționare 

Categorii de beneficiari   Cadre didactice, cadre manageriale, maiștri din 

învățământul profesional tehnic 

Durata programului    120 h 

 (CD 32 + SI 88) 

 Numărul de credite profesionale    4 (patru) 

 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 
Principii de bază și obiectivele educației 

pentru mediu. 

Probleme de mediu. 

24 6 2 16 

2 
Impactul factorului antropic asupra 

componentelor mediului. 
32 7 1 24 

3 
Schimbările climatice. Impactul 

schimbărilor climatice asupra activităților 

economice.  

32 6 2 24 

4 Protecția și conservarea mediului ambiant.  18 2 2 14 

 Evaluarea 14 1 3 10 

 Total 120 22 10 88 
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IV. Curriculum de formare pe unități de conținut 

Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

Tema 1. Principii de bază și obiectivele 

educației pentru mediu. Problemele de mediu. 
24 6 2 16 

1.1 

Obiectivele educației de mediu.                            

Conceptele de bază ale educației pentru 

mediu.  

8 2 - 6 

1.2 Elemente naturale de mediu.                           4 2 - 2 

1.3 

Problemele de mediu. 

Importanța educației ecologice pentru 

dezvoltarea durabilă. 

12 2 2 8 

Tema 2. Impactul factorului antropic asupra 

componentelor mediului. 
32 7 1 24 

2.1 

Aerul atmosferic. Problemele ecologice ale 

aerului atmosferic. Tipurile și sursele de 

poluare. Impactul factorului antropic 

asupra aerului atmosferic. 

8 2 - 6 

2.2 

Importanța ecologică a apei. Surse de 

poluare a apei și măsuri de protecție. 

Impactul factorului antropic asupra 

hidrosferei. 

8 2 - 6 

2.3 

Degradarea solului și măsurile de protecție. 

Impactul factorului antropic asupra solului 

și subsolului. 

8 2 - 6 

2.4 

Rolul biodiversității în menținerea 

echilibrului ecologic. Impactul factorului 

antropic asupra biodiversității. 

8 1 1 6 

Tema 3. Schimbările climatice. Impactul 

schimbărilor climatice asupra activităților 

economice.   

32 6 2 24 

3.1 

Schimbările climatice. Schimbările 

climatice și provocările tipice pentru 

Republica Moldova. Evaluarea și 

examinarea riscurilor climatice. 

10 2 - 8 
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Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

3.2 

Managementul riscurilor climatice. 

Impactul schimbărilor climatice asupra 

activităților economice și sănătății umane. 

12 2 2 8 

3.3 
Măsuri de adaptare.                        Aspecte 

legislative naționale și internaționale. 
10 2 - 8 

Tema 4. Protecția și conservarea mediului 

ambiant.                                                                                      
18 2 2 14 

4.1 

Protecția și conservarea mediului ambiant.        

Gestionarea deșeurilor. 

Utilizarea surselor alternative de energie. 

Menținerea echilibrului ecologic. 

Respectarea cadrului legislativ și normativ. 

10 2 - 8 

4.2 
Proiectarea unor activități de protecție a 

mediului pentru dezvoltarea durabilă. 
8 - 2 6 

 Evaluarea 14 1 3 10 

V. Finalități 

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

⮚ să argumenteze necesitatea educației pentru mediu în scopul dezvoltării durabile;  

⮚ să evidențieze conceptele de bază ale educației pentru mediu; 

⮚ să identifice problemele ecologice locale și globale;  

⮚ să identifice sursele de poluare și cauzele degradării aerului atmosferic, apei, solului și 

biodiversității; 

⮚ să explice impactul factorului antropic asupra componentelor mediului ambiant; 

⮚ să estimeze consecințele poluării asupra mediului ambiant și asupra sănătății umane; 

⮚  să elaboreze măsuri de protecție a aerului atmosferic, apei, solului și biodiversității; 

⮚ să aprecieze importanța biodiversității în menținerea echilibrului ecologic; 

⮚ să completeze fișele de lucru privind sursele de poluare și poluanții aerului, apei și solului; 

⮚ să estimeze riscurile climatice; 

⮚ să identifice impactul schimbărilor climatice asupra sectoarelor economice; 

⮚ să estimeze impactul riscurilor climatice asupra sănătății populației umane; 

⮚ să prioritizeze măsurile de adaptare prin prisma aspectelor legislative; 

⮚ să formuleze căile de menținere a echilibrului ecologic; 

⮚ să proiecteze activități de protecție și conservare a mediului în scopul dezvoltării durabile; 

⮚ să conștientizeze necesitatea formării unei atitudini responsabile față de mediu; 

⮚ să aplice cadrul legislativ și normativ în domeniu; 
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⮚ să disemineze informația privind principiile și modalitățile de educație pentru mediu . 

VI. Strategii de predare-învățare 

Modulul Educația pentru mediu propune formarea competențelor specifice, în contextul 

asigurării unei interacţiuni intelectuale, verbale, sociale, emoționale și afective continue, orientată 

spre realizarea finalităţilor urmărite: asimilarea conţinuturilor curriculare, prin  activizarea 

formabililor, implicarea și participarea deplină a acestora în procesul propriei formări.  

Strategiile didactice utilizate vor orienta formabilii spre activități de investigare a 

problemelor de mediu, spre cunoașterea impactului asupra mediului și sănătății omului și a 

modalităților de implicare în soluționarea problemelor de mediu. 

Valorificarea eficientă a conținuturilor curriculare se va face prin îmbinarea armonioasă a 

strategiilor didactice, care vor oferi oportunitatea fiecărui formabil de a-şi valorifica potenţialul 

intelectual, aptitudinile personale şi experienţa individuală. Mijloacele şi materialele didactice 

utilizate în procesul de predare-învăţare vor stimula o învăţare conştientă, activă şi atractivă. Cadrul 

didactic are libertatea și responsabilitatea în alegerea strategiilor de predare-învățare axate pe 

formarea de competențe, aplicând metodele clasice și moderne interactive. 

Ordinea de parcurgere a secvențelor de conținut (temelor) în cadrul modulului este 

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

competențelor profesionale. 

Repartizarea orelor pe unități de competențe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv 

şi pentru repartizarea orelor pe secvențe de conținut (teme) în cadrul modulului, rămâne la discreția 

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

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

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

şi practică, va rămâne neschimbat.  

Cadrul didactic va pune accentul nu numai pe rolul de difuzor de mesaje informaționale, dar 

și pe rolurile de organizator, facilitator și mediator al activităților de instruire. 

Fiecare sesiune va fi proiectată și realizată conform cadrului ERRE. 

Orele vor fi realizate sincron, prin intermediul platformei Zoom sau Google meet, în format 

online. La etapa de Realizare a sensului se vor utiliza prezentările, iar la Reflecție diferite 

instrumente, în funcție de tematică. Aceste sesiuni vor fi organizate de două ori pe săptămână, timp 

de 8 săptămâni. 

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

12 săptămâni. Prin urmare, pe această platformă vor fi plasate materialele, sarcinile dar și testele de 

evaluare inițială, curentă și finală. 

VII. Strategii de evaluare 

În contextul instruirii axate pe formarea de competențe, domină evaluarea continuă-

formativă, evaluare realizată pe tot parcursul activității de instruire, astfel, formatorul orientează și 

monitorizează activitatea formabililor prin variate sarcini didactice în funcție de tematica instruirii.                                                

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, formatorilor, precum și evaluatorilor, 

în vederea identificării aspectelor cheie în procesul de evaluare a competențelor profesionale 

formate în cadrul modulului, totodată, și luarea unor decizii de adaptare a strategiilor de predare – 

învățare – evaluare la particularitățile grupului instruit. 
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Pentru confirmarea competențelor profesionale specifice modulului, se recomandă 

realizarea evaluării sumative prin intermediul unui test online, aplicând categorii de itemi, precum 

și crearea unui portofoliu digital, prin care formabilul va demonstra că este capabil:  

⮚ să evidențieze problemele ecologice locale și globale;  

⮚ să identifice sursele de poluare și cauzele degradării aerului atmosferic, apei, solului;  

⮚ să estimeze impactul activităților factorului antropogen asupra florei și faunei; 

⮚ să evalueze consecințele poluării asupra mediului și sănătății umane; 

⮚ să formuleze clar măsurile de protecție a aerului atmosferic, hidrosferei, solului și 

biodiversității; 

⮚ să estimeze impactul activităților antropice asupra solului și subsolului; 

⮚ să analizeze tendințele schimbărilor climatice în Moldova și la nivel global; 

⮚ să interpreteze clar impactul schimbărilor climatice asupra sectoarelor economiei; 

⮚ să estimeze impactul riscurilor climatice asupra sănătății populației umane; 

⮚ să prioritizeze măsurile de adaptare din punct de vedere legislativ; 

⮚ să propună metode de gestionare eficientă a deșeurilor; 

⮚ să identifice metode de economisire a resurselor energetice; 

⮚ să proiecteze activități de protecție a mediului prin implicarea comunității; 

⮚ să aplice cadrul legislativ în domeniul protecției mediului; 

⮚ să de-a dovadă de creativitate în rezolvarea problemelor de mediu; 

⮚ să gestioneze corect timpul și mijloacele în soluționarea problemelor de mediu. 

Evaluarea abilităților practice/competențelor profesionale se recomandă a fi realizată prin  

2 probe : 

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

individual, lista produselor se va stabili în funcţie de tematică și capacitățile formabililor; 

• completarea testului care va include trei categorii de itemi: itemi obiectivi; itemi 

semiobiectivi; itemi subiectivi. 

Evaluatorul va urmări și va evalua atât procesul de executare a sarcinilor, cât și rezultatul 

lucrării, conform fișelor de evaluare sau grilei de evaluare. În procesul de evaluare, formabilul va 

avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea competențelor. După 

administrarea testelor, formatorul va oferi formabililor 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 include rezultatele relevante obținute și produsele realizate de formabil 

prin aplicarea diferitor metode si tehnici: 

⮚ prezentări Power Point; 

⮚ referate, comunicări scurte;  

⮚ fișe de activitate conform tematicii; 

⮚ postere, pliante, fotografii; 

⮚ proiecte ecologice și de protecție a mediului ambiant realizate în echipe/ în pereche 

sau individual; 
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⮚ harta conceptuală, algoritmul activităților; 

⮚ studiu de caz;; 

⮚ fișe de documentare cu informații sistematizate conform anumitor criterii sau 

cerințe; 

⮚ alte produse relevante. 

Produsele spre realizare vor fi propuse de formator în funcție de tematică și nivelul de 

pregătire a formabililor. 
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I. Preliminarii 

Criza mediului se face resimțită din ce în ce mai pronunțat, oamenii înțeleg că dacă vom 

continua să consumăm nejustificat de mult, să risipim și să ignorăm semnalele date de climă, ne 

vom autodistruge. În mod tradițional,  producătorii și operatorii economici s-au axat pe obținerea 

de profit, dar în zilele noastre tot mai multe companii și instituții își concep strategia de dezvoltare 

în mod durabil sau sustenabil. Sustenabilitatea încurajează utilizarea resurselor în mod responsabil. 

Construcția reprezintă o ramură importantă a economiei naționale care, de altfel,  necesită o abordare 

complexă în ceea ce privește tratarea prietenoasă a mediului. În acest context, un subiect aparte este 

utilizarea materialelor de construcție sustenabile, care nu au un impact negativ asupra mediului 

înconjurător și a omului.  

Modulul Materiale de construcții are scopul de a  familiariza formabilii despre materiale de 

construcție sustenabile și de a promova conceptul a construi în mod sustenabil. Modulul este 

destinat profesorilor și maiștrilor din domeniu construcțiilor din ÎPT. Este important ca în  ÎPT să 

fie valorificată și promovată ideea de utilizare rațională și sustenabilă a materialelor de construcție 

prin responsabilizare și conștientizare a beneficiilor utilizării corecte, utile și sigure a materialelor. 

Astfel, în viitorul apropiat, în cadrul unităților economice urmează a fi implementate, promovate și 

utilizate materialele sustenabile. Această tranziție treptată, însă ireversibilă către un sistem 

economic sustenabil este o componentă indispensabilă a noii strategii la nivel european.  

II. Structura curriculumului 

Tipul  Perfecționare 

Categorii de beneficiari Cadre didactice, maiștri din învățământul 

profesional tehnic. 

Durata programului 120 h (CD 32 + SI 88) 

Numărul de credite profesionale 4 (patru) 

Forma de evaluare Portofoliu și TEST 

III. Repartizarea pe ore 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut 

(teme) 

Numărul de ore 

total teoretice practice lucrul individual 

1 Materiale de construcție 

sustenabile 

16 8 - 24 

2 Betoanele verzi 56 8 8 48 

3 Materiale termoizolante 28 7 - 21 

4 Evaluare  4 1 - 3 

 Total: 120 24 8 96 
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IV. Curriculum de formare pe unități de conținut 

 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

total teoretice practice lucrul individual 

Tema I. Materiale de construcție 

sustenabile 

32 8 - 24 

1.1 Noțiuni introductive despre 

materiale de construcție 

sustenabile 

8 2 - 6 

1.2 Caracteristica și domeniul 

de utilizare a materialelor 

sustenabile 

16 4 - 12 

1.3 Materiale de construcții 

sustenabile locale 

8 2 - 6 

Tema II. Betoanele verzi 56 8 8 48 

2.1 Caracteristicile de bază ale 

betoanelor verzi 

14 4 - 10 

2.2 Domeniu de utilizare 14 4 - 10 

2.3 Componența betoanelor 

verzi  

28 - 8 20 

Tema III. Materiale 

termoizolante 

28 7 - 21 

3.1 Importanța termoizolării 

construcțiilor 

7 2 - 5 

3.2 Tipuri de materiale 

termoizolante 

9 2 - 7 

3.3 Caracteristicile materialelor 

termoizolante  

16 4 - 12 

 Evaluarea 4 1 - 3 

V. Finalități 

La finele modulului formabilii vor fi capabili: 

➢ să identifice materiale de construcții sustenabile; 

➢ să caracterizeze materialele de construcții sustenabile; 

➢ să definească noțiunea ”betoane verzi”; 

➢ să enumere componentele specifice betoanelor verzi; 

➢ să identifice avantajele și dezavantajele betoanelor verzi; 

➢ să clasifice materiale termoizolatoare; 
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➢ să argumenteze necesitatea termoizolării construcțiilor din perspectiva economiei verzi;  

➢ să manifeste o atitudine prietenoasă față de mediu prin promovarea materialelor de 

construcții sustenabile în procesul de instruire; 

VI. Strategii de predare-învățare 

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe reprezintă o  recomandare, însă decizia finală, 

rămâne la discreţia formatorilor responsabili de realizarea modulului. Orele vor fi repartizate în 

funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale formabililor și 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. Activitatea de bază va 

fi trainingul, care se va axa pe formarea de competențe verzi, prin organizarea unei instruiri active 

şi eficiente, cu aplicarea diverselor forme de activitate: frontală, individuală, în perechi, în echipe. 

Tehnicile de gândire critică și metodele interactive recomandate  pentru a fi utilizate la acest modul 

sunt: dezbaterea, problematizarea, studiul de caz, SINELG, mozaic, analiza SWOT, divizarea 

structurală a activităţilor, metoda drumului critic, GPP, cercetarea/studiul mass-mediei de 

specialitate, elaborarea etapizată a proiectelor, expertize de proiect etc.  

VII. Strategii de evaluare 

Evaluarea reprezintă o parte integrantă și inerentă a procesului de învăţare și se referă la 

aprecierea și măsurarea gradului de atingere a obiectivelor propuse prin programul de formare. La 

această etapă, performanțele îmbunătățite se cuantifică în noi cunoștințe, abilități sau atitudini. 

În cadrul modulului se recomandă următoarele tipuri de evaluări: 

➢ Evaluarea iniţială – se propune a fi realizată prin exerciții practice, discuții care au rolul de 

diagnosticare a nivelului cunoștințelor formabililor în domeniul materialelor de construcții 

sustenabile; 

➢ Evaluarea curentă - se realizează la anumite etape ale modulului prin utilizarea diferitor 

instrumente/tehnici precum: 6 De ce?, expunerea, comentariul, dezbaterea, subiecte de 

reflecţie, situații de simulare și autentice; 

➢ Evaluarea finală – este una sumativă, realizată de către formator sau/și organizatorii 

programului de formare la finele modulului. Are drept scop evidențierea atingerii 

obiectivelor și recunoașterea formală sau nonformală a competențelor dobândite și se 

recomandă a fi realizată printr-un test. 

Procesul de evaluare, în cazul educaţiei adulților, se prelungeşte obligatoriu dincolo de 

stagiul de formare, în special la locul de muncă, pentru că doar aici pot fi probate competenţele 

achiziționate, dezvoltate, actualizate. 

VIII. Lucrul individual 

Studiu individual se va realiza asincron, fiind axat pe prelucrarea informației noi și 

elaborarea produselor specifice modulului.  

Pe parcursul modulului, formabilii vor completa un portofoliu ce va include următoarele 

produse:  

➢ poster; 

➢ proiect didactic; 
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➢ studiu de caz; 

➢ situații de integrare; 

➢ investigația; 

➢ fișă de lucru; 

➢ harta de idei. 

 

Produsele vor fi propuse de către formatori în funcție de conținuturile abordate. 
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I. Preliminarii 

Dezvoltarea economică și tendințele spre un trai fastuos au determinat apariția unor cantități 

uriașe de deșeuri. Diversitatea acestora este influențată de varietatea activităților industriale, 

menajere, de transport, construcții, agricultură etc.    

Actualmente, ca urmare a exploziei demografice și a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de 

activitate, necesarul de materie primă și energie pentru producția de bunuri a crescut mult, iar 

exploatarea intensă a resurselor naturale relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic, impunând 

găsirea unor soluții pentru ameliorarea acestei situații, în condițiile unei dezvoltări durabile. Pentru a 

păstra un echilibru între mediul natural, resursele naturale și societatea umană, este necesară o 

planificare strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanență un raport stabil între habitatul 

natural și populația umană.  

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor afectează comunitățile locale, amenință mediul, 

afectează sănătatea populației și contribuie la emisiile globale de gaze cu efect de seră.  

În Republica Moldova se acordă o importanță deosebită politicilor de  gestionare a deșeurilor. 

Obiectivele de bază ale politicilor de gestionare a deșeurilor în Moldova și Uniunea Europeană sunt 

prevenirea generării de deșeuri și promovarea reutilizării, reciclării și valorificării deșeurilor pentru a 

asigura protecția mediului.                                                                                                                                                                             

Generarea deșeurilor este urmarea oricărei activități industriale sau casnice. Problematica 

deșeurilor trebuie abordată într-un mod conștient, având în vedere păstrarea calității mediului și a 

sănătății populației. Este necesară întreprinderea unor măsuri concrete în promovarea unui sistem 

adecvat de gestionare a deșeurilor, inclusiv promovarea colectării separate a deșeurilor.  

Modulul Managementul deșeurilor reprezintă o parte componentă importantă în formarea 

competențelor în domeniul protecției mediului ambiant. Modulul prevede cunoașterea principiilor de 

bază ale diferitor metode de prelucrare și tratare a deșeurilor solide și lichide, care se formează în 

rezultatul activităților economice și menajere. În cadrul modulului se vor studia tipurile de deșeuri,  

metode și tehnologii de tratare, recuperare, reciclare și utilizare a diferitor deșeuri industriale, 

menajere, din construcții și  agricultură, și ca urmare reducerea impactului negativ asupra mediului 

ambiant și asupra sănătății populației.  

 Curriculumul modulului Managementul  deșeurilor este destinat tuturor actorilor educaționali 

interesați de implementarea ecologizării în învățământul profesional tehnic: 

⮚ cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic; 

⮚ formatorilor, experților și specialiștilor în domeniul ecologiei și protecției mediului; 

⮚ membrilor comisiilor de evaluare și recunoaștere a rezultatelor învățării; 

⮚ formabililor, precum și altor actori educaționali. 

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

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

competențe necesare pentru integrarea pe piața muncii și pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. 

Prin urmare, dobândirea performanțelor în domeniul de activitate presupune elaborarea și planificarea 

unor activități flexibile la noile schimbări și racordarea acestora la nevoile actanților educaționali. 

Complexitatea activităților include atât sarcini teoretice, cât și soluționarea sarcinilor practice tipice. 

Cadrul didactic alege modalitatea de realizare a sarcinii, iar acțiunile întreprinse se corectează în 

funcție de necesitățile și capacitățile formabililor  

Finalitățile de învățare ale programului de formare sunt orientate spre atingerea nivelului de 

competență pretins și se realizează în baza curriculumului respectiv.  
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II. Structura curriculumului 

 

Tipul Perfecționare 

Categorii de beneficiari   Cadrele didactice, cadre manageriale, maiștri 

din învățământul profesional tehnic 

Durata programului    120 h (CD 32 + SI 88) 

 Numărul de credite profesionale    4 (patru) 

 Forma de evaluare  Portofoliul și Testul 

III. Repartizarea pe ore 

 

Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total 

CD 
Teoretice Practice 

Lucrul 

individual 

1 
Cadrul legislativ și instituțional 

privind managementul deșeurilor 
4 2 2 16 

2 
Tipurile de deșeuri și impactul asupra 

mediului și sănătății populației 
12 10 2 32 

3 Gestionarea durabilă a deșeurilor 12 8 4 30 

 Evaluarea 4 1 3 10 

 Total 32 21 11 88 
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IV. Curriculum de formare pe unități de conținut 

Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

Tema 1. Cadrul legislativ și instituțional 

privind managementul deșeurilor 
20 2 2 16 

1.1 
Politicile de gestionare a deșeurilor la nivel 

național și internațional. 
8 2 - 6 

1.2 

Cadrul legislativ, normativ și instituțional 

al managementului deșeurilor în Republica 

Moldova. Legea privind deșeurile nr. 209 

din 29.07.2016. 

12 - 2 10 

Tema 2. Tipurile de deșeuri și impactul asupra 

mediului și sănătății populației 
44 10 2 32 

2.1 
Tipurile de deșeuri. Abordarea generală cu 

privire la clasificarea deșeurilor. 
6 2 - 4 

2.2 

Deșeuri provenite din exploatarea minelor 

și carierelor (extractive). Aspecte de risc 

pentru mediu. 

6 2 - 4 

2.3 

Deșeurile provenite din construcții. 

Aspectele de risc pentru mediu și sănătatea 

populației. 

8 2 - 6 

2.4 

Deșeurile periculoase din construcție. 

Deșeurile din construcții și demolări. 

Aspectele de risc. 

8 2 - 6 

2.5 

Deșeurile de echipamente electrice și 

electronice (DEEE). Categoria DEEE.                                    

HOTĂRÂREA Nr. HG212/2018  din 

07.03.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice. 

8 2 - 6 

2.6 

Deșeurile municipale (menajere). 

Proprietățile fizice, chimice și energetice 

ale deșeurilor menajere. 

8 - 2 6 

Tema 3 Gestionarea durabilă a deșeurilor 42 8 4 30 
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Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

3.1 
Concepte ale economiei circulare.                      

Ciclul de viață al unui produs. 
6 2 - 4 

3.2 
Ierarhia deșeurilor din punct de vedere al 

protecției mediului. 
6 2 - 4 

3.3 

Prevenirea deșeurilor din construcții și 

demolări. Reciclarea deșeurilor provenite 

din construcții sau demolări. 

8 2 - 6 

3.4 

Reciclarea deșeurilor. Colectarea selectivă 

a deșeurilor. Eco-etichetarea.                        

Recuperarea sau valorificarea deșeurilor. 

Operațiunile de recuperare a deșeurilor. 

8 2 - 6 

3.5 

Eliminarea deșeurilor din diferite ramuri. 

Categoriile de deșeuri interzise pentru 

depozitare.     

Categoriile de depozite de deșeuri. 

Aspecte de risc pentru mediu și sănătatea 

umană.                       

8 - 2 6 

3.6 

Metode de tratare a deșeurilor: 

compostarea, tratamentul termic, tratarea 

fizico-chimică. 

6 - 2 4 

 Evaluarea 14 1 3 10 

V. Finalități 

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

 

⮚ să evidențieze politicile pentru managementul deșeurilor în Moldova; 

⮚ să clasifice deșeurile în funcție de criterii;  

⮚ să identifice aspectele de risc a deșeurilor provenite din construcții și demolări; 

⮚ să analizeze categoria de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE); 

⮚ să identifice efectele deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) asupra 

mediului ambiant; 

⮚ să estimeze aspectele de risc a deșeurilor DEEE asupra sănătății umane; 

⮚ să prezinte conceptele economiei circulare; 

⮚ să enumere etapele ierarhiei în gestionarea deșeurilor; 

⮚ să aplice elementele/etapele de gestionare a deșeurilor prin exemple; 
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⮚ să specifice operațiunile de recuperare a deșeurilor; 

⮚ să specifice categoriile de deșeuri interzise pentru depozitare; 

⮚ să prezente scheme tehnologice de depozitare a deșeurilor; 

⮚ să compare depozitele controlate și cel necontrolate; 

⮚ să estimeze aspectele de risc ale depozitelor de deșeuri asupra mediului și sănătății umane; 

⮚ să identifice metodele de tratare a deșeurilor și să explice esența lor; 

⮚ să stabilească mecanisme de îmbunătățire a managementului deșeurilor; 

⮚ să promoveze o atitudine responsabilă privind gestionarea corectă a deșeurilor; 

⮚ să aplice cadrul legislativ și normativ în domeniul managementului deșeurilor; 

⮚ să proiecteze activități de diseminare a informației privind gestionarea corectă a deșeurilor și 

dezvoltării durabile. 

VI. Strategii de predare-învățare 

Modulul Managementul deșeurilor  propune formarea competențelor specifice prin 

activizarea formabililor, implicarea și participarea deplină în procesul propriei formări, prin stabilirea 

de interacțiuni intelectuale, verbale, sociale, emoționale și afective cu cadrul didactic și asimilarea 

conținuturilor curriculare. 

Strategiile didactice utilizate vor orienta cadrele didactice spre activitățile de investigare și 

interpretare a mecanismelor și proceselor de gestionare a deșeurilor, spre cunoașterea elementelor de 

gestionare a deșeurilor, identificarea aspectelor de risc pentru mediul ambiant și sănătatea populației, 

precum și  implicarea în gestionarea adecvată a deșeurilor. În funcție de conținut, strategiile de 

instruire se vor îmbina sub diferite forme, utilizând mijloace și materiale didactice adecvate, în 

anumite secvențe ale instruirii. Cadrul didactic are libertatea și responsabilitatea în alegerea 

strategiilor de predare-învățare axate pe formarea de competențe, aplicând metodele clasice și 

moderne interactive. 

Ordinea de parcurgere a secvențelor de conținut (temelor) în cadrul modulului este 

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

competențelor profesionale. 

Repartizarea orelor pe unități de competențe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi 

pentru repartizarea orelor pe secvențe de conținut (teme) în cadrul modulului, rămâne la discreția 

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

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

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

şi practică, va rămâne neschimbat.  

Cadrul didactic va plasa accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaționale, dar pe 

rolurile de organizator, facilitator și mediator al activităților de instruire. 

Fiecare sesiune va fi proiectată și realizată conform cadrului ERRE. Orele vor fi realizate 

sincron cu ajutorul platformei Zoom sau Google meet, în format online. La etapa de Realizare a 

sensului se vor utiliza prezentările, iar la Reflecție diferite instrumente, în funcție de tematică. Aceste 

sesiuni vor fi organizate de două ori pe săptămână, timp de 8 săptămâni. 

Studiul 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. 
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VII. Strategii de evaluare 

În contextul instruirii axate pe formarea de competențe domină evaluarea continuă-formativă, 

evaluare realizată pe tot parcursul activității de instruire, astfel formatorul orientează și monitorizează 

activitatea formabililor prin variate sarcini didactice în funcție de tematica instruirii.                                                

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

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

în cadrul modulului, totodată și luarea unor decizii de adaptare a strategiilor de predare – învățare – 

evaluare la particularitățile grupului instruit. 

Pentru confirmarea competențelor profesionale specifice modulului, se recomandă realizarea 

evaluării sumative prin intermediul unui test online, aplicând diverse categorii de itemi, precum şi 

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

⮚ să evidențieze politicile pentru managementul deșeurilor în Moldova;  

⮚ să clasifice deșeurile în funcție de criterii;  

⮚ să identifice deșeurile provenite din construcții și demolări și aspectele de risc; 

⮚ să identifice deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE); 

⮚ să formuleze clar efectele deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) asupra 

mediului ambiant; 

⮚ să estimeze aspectele de risc a deșeurilor DEEE asupra sănătății umane;  

⮚ să evidențieze proprietățile fizice, chimice și energetice ale deșeurilor municipale/menajere; 

⮚ să aplice elementele/etapele de gestionare a deșeurilor prin exemple; 

⮚ să explice operațiunile de recuperare a deșeurilor; 

⮚ să enumere categoriile de deșeuri interzise pentru depozitare; 

⮚ să elaboreze scheme tehnologice de depozitare a deșeurilor; 

⮚ să compare depozitele controlate și cel necontrolate; 

⮚ să estimeze aspectele de risc ale depozitelor de deșeuri asupra mediului și sănătății umane; 

⮚ să explice metodele de tratare a deșeurilor și aplicarea lor; 

⮚ să propună metode de îmbunătățire a managementului deșeurilor; 

⮚ să promoveze o atitudine responsabilă privind gestionarea corectă a deșeurilor; 

⮚ să aplice cadrul legislativ și normativ în domeniul managementului deșeurilor; 

⮚ să proiecteze activități de diseminare a informației privind gestionarea corectă a deșeurilor; 

⮚ să utilizeze adecvat terminologia, conceptele și procedeele specifice managementului 

deșeurilor; 

⮚ să promoveze cultura și educația ecologică privind gestionarea deșeurilor . 

 

Evaluarea competențelor profesionale formate este recomandă prin 2 probe : 

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

individual, lista produselor se va stabili în funcție de tematică și capacitățile formabililor; 

• administrarea testului, care va include trei categorii de itemi: itemi obiectivi; itemi 

semiobiectivi; itemi subiectivi. 

 

Evaluatorul va urmări și va evalua atât procesul de executare a sarcinilor, cât și rezultatul 

lucrării, conform fișelor de evaluare sau grilei de evaluare. În procesul de evaluare, formabilul va 

avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea competențelor. După 
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administrarea testelor, formatorul va oferi formabililor 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 include rezultatele relevante obținute și produsele realizate de formabil prin 

aplicarea diferitor metode și tehnici: 

⮚ prezentări Power Point; 

⮚ referate; 

⮚ comunicări scurte;  

⮚ fișe de activitate conform tematicii; 

⮚ postere, pliante, fotografii; 

⮚ proiecte ecologice și de protecție a mediului ambiant realizate în echipe/ în pereche 

sau individual; 

⮚ harta conceptuală; 

⮚ studiu de caz; 

⮚ algoritmul activităților/ repartizarea ierarhică a gestionării deșeurilor; 

⮚ fișe de documentare cu informații sistematizate conform anumitor criterii sau cerințe; 

⮚ scheme; 

⮚ analiza SWOT; 

⮚ alte produse relevante. 

 

Produsele spre realizare vor fi propuse de formator în funcție de tematică și nivelul de 

pregătire a formabililor. 
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I. Preliminarii 

Când vorbim despre „revoluția energetică”, mulți oameni se gândesc în primul rând la sursele 

de energie regenerabile. Aceasta presupune însă în același timp o reducere a consumului de energie. 

Clădirile de locuinţe sunt în prezent cele mai mari consumatoare de energie din Republica Moldova 

şi consumă peste 38 % din consumul naţional final de energie. Majoritatea clădirilor sunt umede şi 

nu sunt încălzite în mod adecvat, ceea ce duce la deteriorarea structurii clădirilor şi înrăutăţirea 

condiţiilor de trai. Construirea de clădiri mai eficiente energetic, cu alte cuvinte optimizarea 

consumului de energie în cursul exploatării acestora, este un factor major în reducerea sustenabilă a 

consumului. De aceea, eficiența energetică are o uriașă importanță pentru arhitecți și proiectanți, 

tehnicieni, ingineri precum și pentru operatori și utilizatorii finali. Asigurarea durabilității sectorului 

energetic și combaterea schimbărilor climatice constituie unul dintre obiectivele politicii de stat în 

domeniul energetic.  

Provocările provocate de schimbările climatice devin inevitabile. Cauza principală după 

revoluția industrială o reprezintă activitățile antropice, care sunt asociate cu supraexploatarea 

serviciilor ecosistemice și a resurselor naturale, pentru a satisface cererea tot mai mare de nevoi 

umane. Acest lucru are ca rezultat degradarea mediului și emisia de gaze cu efect de seră în atmosferă, 

ceea ce duce la o creștere periculoasă a temperaturii medii globale. 

Modulul Eficiența energetică a construcțiilor și valorificarea potențialului regenerabil de 

energie are drept scop, crearea premiselor necesare pentru creșterea eficienţei consumurilor de 

energie și reducere a pierderilor acesteia, pentru utilizarea pe larg a potenţialului surselor regenerabile 

de energie, inclusiv prin fondarea și susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea și 

realizarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic 

și măsurilor de eficientizare a consumurilor de energie, de dezvoltare a capacităţilor de producere a 

energiei provenite din surse regenerabile. 

Modulul Eficiența energetică a construcțiilor și valorificarea potențialului regenerabil de 

energie, vizează familiarizarea formabililor despre eficientizarea energetică a construcțiilor și 

valorificarea potențialului regenerabil de energie în învățământul profesional tehnic.  

Modulul este destinat cadrelor didactice și maiștrilor din domeniu construcțiilor din învățământul 

profesional tehnic. 

Finalităţile de învățare ale programului de formare sunt orientate spre atingerea nivelului de 

competență pretins şi se realizează în baza curriculumului respectiv.  

 

II. Structura curriculumului 

 

Tipul Perfecționare 

Categorii de beneficiari Cadre didactice, maiștri din învățământul 

profesional tehnic. 

Durata programului 120 h (CD 32 + SI 88) 

Numărul de credite profesionale 4 (patru) 

Forma de evaluare Portofoliu și TEST 
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III. Repartizarea pe ore 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

total teoretice practice lucrul 

individual 

1 Aspecte regulatorii europene și naționale în 

domeniul eficienței energetice și a surselor 

regenerabile de energie aplicate sectorului 

clădirilor 

16 4 - 12 

2 Eficientizarea energetică a construcțiilor și 

valorificarea potențialului regenerabil de 

energie 

32 6 2 24 

3 Performanța energetică a clădirilor și rolul 

auditului energetic la identificarea măsurilor de 

eficiență energetică a clădirilor 

32 6 4 22 

4 Măsuri de eficientizare energetică aplicate 

construcțiilor 
24 4 2 18 

 Evaluarea 16 1 3 12 

 Total: 120 21 11 88 

IV. Curriculum de formare pe unități de conținut 

Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

Modulul B2. Eficiența energetică a construcțiilor și 

valorificarea potențialului regenerabil de energie 
120 21 11 88 

Tema 1. Aspecte regulatorii europene și naționale 

în domeniul eficienței energetice și a surselor 

regenerabile de energie aplicate sectorului 

clădirilor 

16 4 - 12 

1.1 

Aspecte regulatorii în domeniul eficienței 

energeticii și promovarea surselor 

regenerabile de energie în Republica 

Moldova. 

5 1 - 4 

1.2 

Principalele Directive ale Uniunii Europene 

în domeniul eficienței energetice și 

promovarea surselor regenerabile de 

energie.Bilanțul energetic al clădirilor. 

5 1 - 4 
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Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

1.3 

Valorificarea potențialului regenerabil de 

energie în domeniul construcțiilor. Măsuri 

de eficientizare energetică în domeniul 

încălzirii.   

6 2 - 4 

Tema 2. Eficientizarea energetică a construcțiilor 

și valorificarea potențialului regenerabil de 

energie 

32 6 2 24 

2.1 

Utilizarea surselor regenerabile de energie în 

domeniul clădirilor și aportul acestora la 

îmbunătățirea performanței energetice a 

clădirilor. 

12 2 2 8 

2.2 

Instalații aferente construcțiilor. Asigurarea 

calității lucrărilor în domeniul construcțiilor 

prin aplicarea măsurilor de eficiență 

energetică și utilizarea surselor regenerabile 

de energie. 

10 2 - 8 

2.3 
Măsuri de eficiență energetică la instalațiile 

electrice de iluminat și de ventilare. 
10 2 - 8 

Tema 3. Măsuri de eficientizare energetică 

aplicate construcțiilor.  
32 6 4 22 

3.1 
Valorificarea potențialului regenerabil de 

energie în domeniul construcțiilor. 
12 2 2 8 

3.2 
Eficientizarea energetică a clădirii utilizând 

sisteme termice solare. 
10 2 2 6 

3.3 
Eficientizarea energetică a clădirii utilizând 

pompe de căldură. 
10 2 - 8 

Tema 4. Performanța energetică a clădirilor și 

rolul auditului energetic la identificarea 

măsurilor de eficiență energetică a clădirilor. 

24 4 2 18 

4.1 

Certificatul de performanță energetică a 

clădirilor și determinarea indicatorilor de 

performanță a acestora. Metodologia de 

calcul a performanței energetice a clădirilor . 

12 2 - 10 

4.2 

Măsuri de eficientizare energetică aplicate 

construcțiilor pentru îmbunătățirea 

performanței energetice. Conținutul 

raportului de audit energetic pentru sectorul 

clădirilor. 

12 2 2 8 
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V. Finalități 

La finele modulului formabilii vor fi capabili: 

➢ să cunoască actele regulatorii în domeniul eficienții energetice și promovarea surselor 

regenerabile de energie în Republica Moldova; 

➢ să distingă principalele directive ale UE în domeniul eficienței energetice și promovarea SRE;  

➢ să estimeze potențialului regenerabil de energie în domeniul construcțiilor; 

➢ să folosească sursele regenerabile de energie la îmbunătățirea performanței energetice a 

clădirilor; 

➢ să descrie instalațiile aferente construcțiilor; 

➢ să identificarea măsurilor de eficiență energetică a clădirilor; 

➢ să cunoască principalele caracteristici, tipuri și ciclul de viață a unui proiect de eficiență 

energetică;  

➢ să aplice principiile fundamentale a managementului proiectului de eficiență energetică; 

➢ să manifeste o atitudine prietenoasă față de mediu prin promovarea SRE. 

VI. Strategii de predare-învățare 

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, rămâne la 

discreţia formatorilor responsabili de realizarea modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de 

dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale formabililor și 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. Activitatea de bază va fi 

trainingul, care se va axa pe formarea de competențe verzi, prin organizarea unei instruiri active şi 

eficiente, cu aplicarea diverselor forme de activitate: învăţarea colectivă (frontală), individuală, în 

perechi, în echipe. Activitățile vor fi realizate sub formă individual şi în grupuri mici. Tehnicile de 

gândire critică şi metodele interactive recomandate pentru a fi utilizate sunt: dezbaterile, 

problematizarea, studiile de caz, SINELG, mozaic, analiza SWOT, divizarea structurală a 

activităţilor, metoda drumului critic, GPP, cercetarea/studiul mass-mediei de specialitate, elaborarea 

etapizată a proiectelor, expertize de proiect etc.  

Orele vor fi realizate sincron prin intermediul platformei Google Meet. La etapa de Evocare 

se recomandă aplicarea instrumentelor digitale mentimenter sau wordwall, care vor avea drept scop 

corelarea cunoştinţelor  şi abilităţilor anterioare ale formabililor cu ceea ce urmează să fie asimilat. 

La etapa de Realizare a sensului, prezentările PPT vor contribui la asimilarea eficientă şi atractivă a 

conţinuturilor. Instrumentele ca jamboard, google docs, ar putea fi aplicate la etapa de Reflecţie. 

Studiu individual și evaluarea - asincron cu ajutorul platformei Classroom. Aici vor fi plasate 

materialele, sarcinile dar și testele de evaluare inițială, curentă și finală. 

VII. Strategii de evaluare 

Evaluarea are o importanță semnificativă în educația adulților, pentru că în baza ei putem regla 

și optimiza continuu calitatea, eficiența și potențialul programelor de formare. De subliniat că 

relevanța evaluării în educația nonformală a adulților mai reiese și din următoarele:  

➢ Adultul intră în demersul educativ cu aspiraţii, aşteptări faţă de curs și cu scopuri de atins 

proprii; cu experienţele sale anterioare etc. În acest context, fără o evaluare iniţială a 

formabililor, acțiunea educativă poate eşua înainte de a fi început.  
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➢ În educaţia adulţilor, evaluarea angajează direct formabilul, transformând procesul în unul 

internalizat, la care cel vizat participă activ. Mai mult decât atât, formabilul e partener în 

evaluare, care se discută, se negociază şi se motivează, mai ales că o secvenţă importantă în 

acest proces este autoevaluarea.  

➢ Evaluarea ocupă un loc aparte în educaţia adulţilor, datorită legăturii strânse între acest tip de 

educaţie şi piaţa muncii.  

Competenţele achiziţionate şi dezvoltate pe parcursul programului de formare ar trebui 

folosite în mod concret şi imediat la locul de muncă. Astfel, evaluarea reprezintă o parte integrantă și 

inerentă a procesului de învăţare, or, aceasta se referă la aprecierea și măsurarea gradului de atingere 

a țintelor propuse prin programul de formare. 

Există câteva tipuri de evaluare, în funcție de momentul în care se desfășoară în cadrul unui 

program de formare și de scopul urmărit:  

Evaluarea iniţială – se referă la evaluarea prealabilă a participanţilor. Se realizează înainte de stagiu 

sau la prima sesiune, pentru a determina experiența și nivelul pe care îl are grupul în 

domeniul/tematica/problemele care vor fi abordate în cadrul programului și așteptările concrete. În 

același timp, aplicând un chestionar putem ușor aprecia starea de spirit a educabililor, fapt care 

facilitează adaptarea de către formator a activităților, crearea unui climat psihologic favorabil, în care 

fiecare se simte bine și este pregătit emoțional pentru o implicare activă și eficientă. 

Evaluarea curentă – este derulată de formator în cadrul programului de instruire (pe parcursul 

sesiunii, la sfârșitul sesiunii sau al zilei) și este una formativă, adică are menirea de a aprecia gradul 

de atingere a obiectivelor, de a stabili dificultățile care apar în acest sens și soluțiile la ele. Acest tip 

de evaluare oferă formatorului posibilitatea de a adapta programul (la nivel de conținut, proces, 

relații), așa încât să obțină rezultate maxime.  

Evaluarea finală – este una sumativă, realizată de către formator sau/și organizatorii programului de 

formare la finele activității; are drept scop evidențierea atingerii obiectivelor și recunoașterea formală 

sau nonformală a competențelor dobândite. Prin evaluare finală, formatorul poate determina paşii ce 

urmează să îi efectueze cu participanţii în activităţile ulterioare. Instrumentele folosite trebuie să se 

bazeze nemijlocit pe obiectivele trainingului. De obicei, acest tip de evaluare implică aplicarea, la 

finele trainingului, a unui instrument de evaluare (chestionar, teste, fișe/formulare de evaluare, 

interviu, o tehnică de evaluare individuală etc.) și o activitate de follow-up după o anumită perioadă 

de timp. În procesul de evaluare din cadrul follow-upului pot fi utilizate diverse instrumente și 

modalități, inclusiv proiecte individuale și de grup, portofoliile profesionale etc.  

VIII. Lucrul individual 

Lucrul individual oferă posibilitatea formabililor de a se angaja într-un proces de cercetare-

acţiune care va implica acumulare de cunoştinţe, rafinare de competenţe necesare pentru a realiza 

finalitatea urmărită. 

În acest context, implicarea formabililor în studiul individual va permite:     

➢ sporirea gradului de implicare a fiecărui formabil;  

➢ încurajarea formabililor în sensul împărtăşirii ideilor;  

➢ ascultarea cu respect a unor opinii diferite;  

➢ sporirea încrederii formabililor în forţele proprii şi conştientizarea valorii ideilor şi 

opiniilor susţinute de ei.  

Lucrul individual ghidat de formator, include realizarea sarcinilor care la final va fi un produs 

din portofoliu. Portofoliul va include următoarele tipuri de produse: 
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➢ poster; 

➢ studiu de caz; 

➢ situații de integrare; 

➢ investigația; 

➢ fișă de lucru. 

Produsele vor fi propuse de formator în funcţie de conținutul temelor și capacitățile formabililor. 
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I. Preliminarii 

Psihopedagogia reprezintă un domeniu de permanentă actualitate și aplicabilitate în condițiile 

de perfecționare și de modernizare continuă a învățământului din Republica Moldova, care are drept 

scop primordial dezvoltarea și afirmarea profesională eficientă a cadrelor didactice în contextul social 

existent. În aria problematicii complexe a educației tinerei generații, eficiența cadrelor didactice 

ocupă locul central, deoarece aici se reflectă calitatea, profesionalismul, viziunea politicii 

educaționale, finalitățile, prin ce conținuturi, strategii, metode se proiectează atingerea lor și în ce 

condiții se realizează procesul didactic. Toate acestea duc la actualizarea problemelor legate de 

didactica învățământului, de metodologia modernă de instruire, de aspectele docimologice și 

psihopedagogice ale instruirii. 

Pregătirea de specialitate temeinică, specifică anumitor discipline de învăţământ, constituie 

calitatea esenţială şi fundamentală pentru exercitarea cu competenţă şi eficienţă a activităţilor 

educaţionale. În acest context, eficienţa activităţii didactice este determinată nu doar de arsenalul de 

cunoștințe ale cadrului didactic, dar și de competențele pedagogice ale acestuia. 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 psihopedagogică a cadrelor 

didactice din învățământul profesional tehnic și nu doar. Prin urmare, activitatea didactică necesită 

asumarea responsabilităţii pentru dezvoltarea continuă a competenţelor didactice deținute în raport 

cu imperativele educaţionale, ceea ce va contribui, indubitabil, la asigurarea calităţii procesului 

instructiv-educativ. 

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 presupune valorificarea la maximum a competenţelor didactice, condiție sine qua non a 

desfășurării unui demers educațional de calitate. Cunoaşterea noilor orientări metodice şi 

metodologice va permite de a realiza un demers educaţional atractiv, eficient și calitativ orientat spre 

facilitarea receptării conţinuturilor propuse. 

Extinderea competenţelor didactice vor oferi posibilitatea fiecărui cadru didactic de a 

influenţa benefic procesul educaţional prin gestionarea corectă a resurselor psihologice și didactice.  

II. Structura curriculumului 

Tipul Perfecționare 

Categorii de beneficiari   Cadrele didactice, 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. 
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III. Repartizarea pe ore 

 

Nr. 

crt. 
Unități de conținut   

Numărul de ore 

Total 

CD 
Teoretice Practice 

Lucrul 

individual 

1. Managementul clasei de elevi - 

aplicații la nivelul procesului 

instructiv - educativ 

24 4 2  18 

2. Relații educaționale - interacțiuni 

educaționale în clasa de elevi 
20 4 1 15 

3. Tehnici și metode de predare - învățare 

- evaluare (model constructivist - 

sarcină, proiect, cooperare) 

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. Managementul clasei de elevi  - 

aplicații la nivelul procesului 

instructiv - educativ 

24 4 2 18 

1.1 Managementul instruirii 12 2 1 9 

1.2 Managementul problemelor disciplinare 12 2 1 9 

Tema 2. Relații educaționale - interacțiuni 

educaționale în clasa de elevi 

20 4 1 15 

2.1 Relații și interacțiuni educaționale în clasa 

de elevi 

12 2 1 9 

2.2 Caracteristicile demersului de influență 

educațională 

8 2 - 6 
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Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

Tema 3. Tehnici și metode de predare - învățare 

- evaluare (model constructivist - sarcină, 

proiect, cooperare) 

12 2 1 9 

3.1 Tehnici și metode de predare - învățare - 

evaluare 

12 2 1 9 

 Evaluarea 4 1 - 3 

V. Finalități 

 

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

 

➢ să cunoască principalele repere practic - aplicative ale managementului clasei de elevi, ca 

domeniu aplicativ al științelor educației; 

➢ să stabilească specificul abordării practicii manageriale a celor două componente ale 

procesului de învățământ: instruirea și disciplina; 

➢ să opereze practic cu conceptele specifice managementului instruirii și a managementului 

problemelor disciplinare: organizare, control, evaluare, decizie, intervenţie, disciplină, 

gestionarea situaţiilor de criză; 

➢ să intervină în situațiile de indisciplină pe care le presupune viața în comun a grupului școlar; 

➢ să cunoască principalele modalități de relaționare și interacțiune în clasa de elevi; 

➢ să stabilească specificul caracteristicilor demersului de influență educațională; 

➢ să opereze cu conceptele specifice temei: relație, interacțiune, intervenţie, influența 

educațională; 

➢ să aplice tehnologii didactice relevante; 

➢ să planifice procesul educațional în cadrul orelor; 

➢ să organizeze procesul educațional în cadrul orelor; 

➢ să realizeze evaluarea procesului educațional în cadrul orelor de disciplină. 

  



63 

 

VI. Strategii de predare - învățare 

Acest modul este bazat pe un proces de studiu axat pe utilizarea strategiilor didactice 

interactive, ce promovează o învăţare activă, implică o colaborare susţinută între participanți care, 

organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor obiective prestabilite cursului 

dat. Formatorul va pune accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaţionale, ci pe rolul de 

organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. Demersul didactic este conceput astfel 

încât nu îl mai are în centru pe formator, ci pe participant. Rolul formatorului rămâne unul capital, 

însă el va deveni organizator al unui mediu de învăţare adaptat particularităţilor şi nevoilor 

beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea competenţelor la participanți.  

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 învățare 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. Formele de organizare a 

procesului de implementare a respectivului curriculum presupune întâlnirea față în față cu 

participanții, realizată interactiv prin metode și tehnici moderne de predare. Tot în acest context, acest 

curriculum poate fi adaptat și realizat cu predare online, unde contactul direct (predare sincronă) al 

formatorului se va realiza cu participanții în cadrul unor activități de tip seminare online 

(videoconferințe), iar activitatea independentă (predare asincronă) se va realiza sub ghidarea 

formatorului. 

Activităţile de predare – învăţare - evaluare vor fi organizate interdisciplinar, fiind axate pe o 

învăţare prin descoperire. Se vor organiza următoarele activităţi de formare: 

➢ Activităţi extracurs: autoinstruire, consultaţii; 

➢ Activităţi de curs: prelegeri, training, atelier de lucru;  

➢ Practica activităţii extracurs şi de evaluare: autoinstruire, consultații, învăţare prin 

cooperare, proiecte de grup, elaborarea portofoliului pedagogic; 

➢ Testul final. 

În cadrul stagiului de formare vor fi utilizate platforme și instrumente educaționale digitale 

care vor facilita procesul de predare - învățare atât fizic, cât și online ca: Mentimeter, Kahoot , Padlet 

sau Ideaboardz, etc. 
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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 stabilească specificul abordării practicii manageriale a celor două componente ale 

procesului de învățământ: instruirea și disciplina; 

➢ să opereze practic cu conceptele specifice managementului instruirii și a managementului 

problemelor disciplinare: organizare, control, evaluare, decizie, intervenţie, disciplină, 

gestionarea situaţiilor de criză educațională; 

➢ să intervină în situațiile de indisciplină pe care le presupune viața în comun a grupului școlar; 

➢ să cunoască principalele modalități de relaționare și interacțiune în clasa de elevi; 

➢ să opereze cu conceptele specifice temei: relație, interacțiune, intervenţie, influența 

educațională; 

➢ să aplice tehnologii didactice relevante; 

➢ să planifice procesul educațional în cadrul orelor de disciplină; 

➢ să organizeze procesul educațional în cadrul orelor de disciplină; 

➢ să realizeze evaluarea procesului educațional în cadrul orelor de disciplină. 

 

Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale din cadrul acestui modul se 

recomandă executarea a 2 probe : 

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

individual; 

● lista produselor propuse care  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 

portofoliului digital. 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: 

➢ PPT; 

➢ Poster; 

➢ Studiu de caz; 

➢ Situații de integrare; 

➢ Investigația; 
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➢ Fișa de lucru; 

➢ Harta de idei; 

➢ Fișa de documentare; 

➢ Fișa tehnologică; 

➢ Schemă tehnologică. 

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

formabililor. 

IX. Bibliografie 

 

1. Ciobanu Olga, Comunicare didactică. 

2. Iucu Romiţă, prof. univ. Managementul clasei de elevi, 2005. 

3. Radu I. T., Evaluarea în procesul didactic , Editura Didactică  și Pedagogică, București, 

2000. 

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

Educația este unul din domeniile importante de dezvoltare strategică a unei țări de perspectivă. 

Din anul 2010, sistemul de învățământ din Republica Moldova a început abordarea educației din 

perspectiva competențelor. Una din competențele - cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții este 

și competența digitală. Competența digitală este transpusă asupra competențelor de bază din domeniul 

TIC și include abilitățile de utilizare a calculatoarelor pentru a prelua, stoca, produce, evalua și partaja 

informații, precum și a comunica și participa în rețele de colaborare prin intermediul internetului. 

În zilele noastre, orice persoană implicată în sistemul educațional este obligată să posede 

cunoștințe în domeniul TIC la nivel de comunicare, de gestionare a informației, crearea unor materiale 

didactice, utilizarea diferitor platforme sau instrumente online etc. Toate acestea contribuie la o 

gestionare eficientă a informației, asigurând calitatea procesului de predare și evaluare, prin 

diversificarea tehnicilor de lucru cu elevii și motivarea lor față de disciplinele predate, dezvoltarea 

creativității și gândirii critice etc.  

În epoca digitală, profesorul nu mai este un furnizor de informaţii, el are rolul de a facilita 

construirea cunoaşterii prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a instrumentelor web, oferind 

oportunitatea fiecărui elev de a-şi valorifica potenţialul intelectual, aptitudinile personale şi 

experienţa individuală. Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în procesul educațional 

a devenit o necesitate pentru noua generaţie. Prin urmare, proiectarea activităţilor educaţionale din 

perspectiva formării de competenţe marchează o schimbare strategică racordată la nevoile elevilor în 

vederea asigurării calităţii demersului didactic. 

Tehnologiile informaţionale moderne oferă o varietate de aplicaţii, resurse educaţionale 

deschise, instrumente web care captează mult mai uşor elevii, oferind numeroase oportunităţi de 

utilizare a aplicaţiilor digitale în demersul didactic. Utilizând tehnologiile informaţionale ca resurse 

educaţionale, profesorul va reuşi să realizeze activităţi care să stimuleze o învăţare conştientă, activă 

şi atractivă 

Astfel, tehnologiile informaţionale constituie resurse educaţionale care stimulează în mod 

deosebit creativitatea tututor actanților educaționali, oferindu-le posibilitatea de a-şi crea propriile 

activităţi, produse 

Totodată, în contextul organizării procesului instructiv - educativ, instrumentele digitale 

contribuie la dezvoltarea economiei verzi prin economisirea de consumabile (hârtie, markere, 

cheltuieli de printare, energie electrică), o bună parte din activități didactice fiind transpuse în mediul 

virtual. 

II. Structura curriculumului 

 

Tipul  Perfecționare 

Categorii de beneficiari Cadre didactice, maiștri din învățământul 

profesional tehnic 

Durata programului 60 h (CD 16 + SI 44) 

Numărul de credite profesionale 2 credite 

Forma de evaluare Portofoliul digital 

 



68 

 

III. Repartizarea pe ore 

 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

total teoretice practice lucrul 

individual 

1. Respectarea normelor etice și legale în 

spațiul digital  

4 1 - 3 

2. Gestionarea clasei virtuale      26 2 5 19 

3. Instrumente de lucru asincrone și sincrone 

pentru predarea online 

14 1 3 10 

4 Instrumente online de evaluare 12 1 2 9 

5 Evaluare 4 1 - 3 

 Total: 60 6 10 44 

IV. Curriculum de formare pe unități de conținut 

 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

total teoretice practice lucrul 

individual 

Tema I.  Respectarea normelor etice și legale 

în spațiul digital 

4 1 - 3 

1.1 Efecte ale tehnologiilor informaționale 

asupra mediului și sănătății umane 

1,5 0,5 - 1 

1.2 Regulile de utilizare a resurselor digitale 

în distribuție liberă și a celor proprietare 

2,5 0,5 - 2 

Tema II. Predarea asincron. Gestionarea 

clasei virtuale.  

26 2 5 19 

2.1 Organizarea și gestionarea clasei virtuale 12 1 2 9 

2.2 Materialele didactice electronice 14 1 3 10 

Tema III. Instrumente de lucru asincrone și 

sincrone pentru predarea online 

14 1 3 10 

3.1 Utilizarea  instrumentelor online de 

predare-învățare interactivă 

14 1 3 10 
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Nr. 

crt. 

Unități de conținut (teme) Numărul de ore 

total teoretice practice lucrul 

individual 

Tema IV. Instrumente online de evaluare 12 1 2 9 

4.1 Formular google  12 1 2 9 

 Evaluare 4 1  3 

V. Finalități 

La finele modulului formabilii vor fi capabili: 

 

➢ să respecte normele etice de comunicare în spațiul online; 

➢ să gestioneze eficient un classroom la disciplina predată; 

➢ să utilizeze mijloace didactice relevante dezvoltării competențelor profesionale ale 

discipolilor; 

➢ să aplice minim 4 tehnici interactive de predare - învățare online; 

➢ să elaboreze teste de evaluare online în format Google forms; 

➢ să aprecieze avantajele instrumentelor online în procesul educațional din perspectiva 

promovării economiei verzi. 

VI. Strategii de predare-învățare 

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, rămâne la 

discreţia formatorilor responsabili de realizarea modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de 

dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale formabililor și 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. Activitatea de bază va fi 

trainingul, care se va axa pe formarea de competențe verzi, prin organizarea unei instruiri active şi 

eficiente, cu aplicarea diverselor forme de activitate: învăţarea colectivă (frontală), individuală, în 

perechi, în echipe. Activitățile vor fi realizate sub formă individuală şi în grupuri mici. Tehnicile de 

gândire creativă și metodele interactive recomandate pentru a fi utilizate sunt: studiul de caz, analiza 

SWOT, divizarea structurală a activităţilor, metoda drumului critic, GPP, conversația, 

problematizarea, SINELG, Știu-Vreau să știu-Am învățat etc.  

Instrumentele web: Fotobabble,  Educreations, Google Drive, Biteable, Bubbl.us, Pinterest, 

Socrative, Kizoa, LearningApps, Symbaloo, Smore, Study Stack, Kubbu, Kahoot  etc. vor oferi 

posibilitatea de a crea diverse activităţi atractive care vor facilita formarea/dezvoltarea/evaluarea 

competenţelor specifice programului de formare. 

Condiția obligatorie de organizare a modulului este de a asigura formabilii cu laptop și 

conexiune la rețeaua internet. 
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VII. Strategii de evaluare 

Evaluarea reprezintă o parte integrantă și inerentă a procesului de învăţare și se referă la 

aprecierea și măsurarea gradului de atingere a țintelor propuse prin programul de formare. La această 

etapă, performanțele îmbunătățite se cuantifică în noi cunoștințe, abilități sau atitudini. 

În cadrul modulului se pun în aplicare următoarele tipuri de evaluări: 

➢ Evaluarea iniţială - se propune a fi realizată prin chestionar electronic, discuții care 

au rolul de diagnosticare a nivelului cunoștințelor formabililor în domeniul organizării 

procesului didactic, utilizând mijloace TIC. În funcție de rezultatele evaluării inițiale, 

formatorii adoptă nivelul la care urmează să fie predat cursul. 

➢ Evaluarea curentă - se realizează la anumite etape ale modulului prin completarea 

fișelor de observație, care vor reflecta gradul de formare a abilităților TIC. 

➢ Evaluarea finală – este una sumativă, realizată de către formator sau/și organizatorii 

programului de formare la finele modulului. Are drept scop evidențierea atingerii 

obiectivelor și recunoașterea formală sau nonformală a competențelor dobândite și se 

va realiza prezentarea produselor. 

Evaluarea în educaţia adulților se prelungeşte obligatoriu dincolo de stagiul de formare, în 

special la locul de muncă, pentru că doar aici pot fi probate competenţele achiziționate, dezvoltate, 

actualizate. 

VIII. Lucrul individual 

Studiul individual se realizează asincron, care se bazează pe prelucrarea informației noi și 

realizarea produselor specifice modulului.  

Pe parcursul modulului formabilii vor realiza un portofoliu ce va include produse, ca de 

exemplu: 

➢ reguli de respectat în cadrul activităților de instruire online;  

➢ classroom la disciplina predată; 

➢ materiale didactice electronice; 

➢ prezentarea a minim 2 - 3  instrumente online de predare - învățare interactivă; 

➢ test de evaluare în Google Forms. 

IX. Bibliografie 
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2. Ranieri, M., Dezvoltarea competenţelor digitale (ghidul profesorului) 
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3. Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățămîntul general. Chişinău 
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I. Preliminarii 

Brandul personal și cel profesional este practica profesioniștilor de a se marketa pe sine și 

carierele lor ca și Branduri. Brandul este un proces care clarifică, comunică ceea ce te face valoros, 

special și diferit în organizația sau instituția în care activezi, în cadrul industriei, comunităților sau 

pieței în care îți desfășori activitatea. Brandul profesional este pentru persoane, dar nu pentru produse 

și servicii. 

Pentru 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 și menirea lui). 

Brandul profesional este mai mult decât un produs, mai mult decât emoţie și poveste, este cea mai 

importantă imagine a unei persoane. Atunci când brandul persoanei 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. 

Brandul profesional este crucial pentru cultivarea unei cariere de succes a oricărui angajat în 

cadrul instituției în care își desfășoară activitatea. Un marketing propriu pentru persoane, cât și pentru 

cariera sa, înseamnă mult mai mult decât simpla concepere a unor cărți de vizită frumoase și creative 

sau folosirea unor fonturi care să atragă atenția în comunitatea pe care încerci să o cucerești. Acest 

lucru poate fi chiar un impediment în formarea brandului, deoarece utilizează multe resurse  cum ar 

fi hârtia, plasticul care nu este eco pentru mediu și poate fi un prilej ca persoanele să fie învinovățite 

pentru risipă de material, care în condițiile existente nu aduc nici o valoare brandului personal și 

profesional. Aceste aspecte nu mai sunt friendly pentru mediu, utilizând hârtie pentru cărțile de vizită, 

flayere, anunțuri, broșuri etc.  

Tot mai actuală într-o economie de piață devine problema ecologică, risipa resurselor naturale, 

eficiența utilizării deșeurilor în procesul construcțiilor și nu doar, ceea ce face ca fiecare individ sau 

companie prin dezvoltarea brandului să contribuie cu grijă și responsabilitate față de acțiunile pe care 

le fac față de mediul în care trăiește sau activează. Acest lucru presupune dezvoltarea și aplicarea 

competențelor verzi la nivel personal al individului în crearea brandului, dar și cu ce se remarcă 

persoana în  protejarea mediului și a comportamentului prielnic naturii. 

Brandingul profesional este strict legat de managementul carierei a fiecărei persoane și trebuie 

dezvoltat din perspectiva competențelor de proiectare a carierei. Managementul carierei din 

perspectiva 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 „imaginii de sine”, pentru o economie 

verde. 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. 

În acelaș timp, 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. 
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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.   

II. Structura curriculumului 

Tipul Perfecționare 

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 credite 

Forma de evaluare Portofoliu 

Lucrare practică 

Test 

III. Repartizarea pe ore 

Nr. 
crt. 

Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

1. 
Brandul profesional, perspectivă de viitor 
pentru o carieră de succes 

32 6 2 24 

2.. 
Etapele 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 D. Branding profesional  60  11 4 45 

Tema 1.  Brandul profesional, perspectivă de 

viitor pentru o carieră de succes 

 32  6  2 24 
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Nr. 

crt. 
Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoretice Practice 
Lucrul 

individual 

1. Fazele de dezvoltare a brandului 

profesional 

 8  2 -  6  

2. Brandul profesional și social media  8  2  - 6  

3. Strategii de dezvoltare a brandului 

profesional într-o economie verde 

16 2 2 12 

Tema 2. Etapele de realizare a marketingului 

personal și vocațional 

 24  4  2  18 

1. Structura dezvoltării competenței de 

proiectare a carierei pentru un brand 

profesional de calitate 

 8  2  -  6 

2. Planul de acțiuni în dezvoltarea 

competenței marketingului personal și 

vocațional 

 16  2  2  12 

 Evaluarea 4 1 - 3 

V. Finalități 

La finalizarea cu succes a modulului, participantul va demonstra: 

➢ Cunoașterea și înțelegerea contextului social, economic, cultural de planificare și gestionare 

a carierei prin prisma brandingului. 

➢ Cunoașterea particularităților psihologice și metodologice ale dezvoltării brandingului 

profesional pentru carieră. 

➢ Conștientizarea rolului de branding profesional al cadrului didactic și dezvoltarea competenței 

de realizare a marketingului personal și vocațional pentru o carieră de succes. 

➢ Aplicarea strategiilor de dezvoltare a brandingului profesional a beneficiarului pentru 

formarea unor valori și atitudini într-o economie verde. 

➢ Formarea imaginii de brand profesional pentru dezvoltarea propriei cariere. 

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, totodată, reflectă cerințele pieței muncii 

și contribuie la dezvoltarea competenței de proiectare a parcursului profesional al cadrelor 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 presupune 

întâlnirea față în față cu participanții, realizată interactiv prin metode și tehnici moderne de predare. 
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Tot în acest context, acest curriculum poate fi adaptat și realizat cu predare online, unde contactul 

direct (predare sincron) al formatorului se va realiza cu participanții în cadrul unor activități de tip 

seminare online (videoconferințe), iar activitatea independentă (predare asincron) se va realiza sub 

ghidarea formatorului. 

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 miniprelegeri 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 portofoliului cursantului, care va conține mai multe produse 

ale procesului de învățare, cum ar fi: 

➢ Investigaţia - activități/acțiuni de proiectare și dezvoltare a brandingului profesional în cadrul 

carierei profesionale; 

➢ Planul de idei - planul de carieră elaborat în baza nevoilor de dezvoltare personală și 

profesională la locul de muncă; 

➢ Proiect elaborat - planul de marketing în promovarea brandului profesional; 

➢ Test electronic rezolvat - evaluarea conținuturilor cognitive privind brandul de specialitate. 

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

modalitatea de evaluare vor fi puse la dispoziția audienților la începutul stagiului de formare. 

VIII. Lucrul individual 

Lucrul individual ghidat de profesor include: 

 

➢ Studiul independent al unor subiecte legate de brandul profesional, în baza listei bibliografice 

selective prezentate; 

➢ Studierea subiectelor/materialelor predate în cadrul orelor de contact direct; 

➢ Pregătirea independentă pentru susținerea probelor de evaluare. 

Lucrul individual ghidat de profesor include realizarea sarcinilor care la final, vor fi un produs 

din portofoliu. 
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Portofoliul va include următoarele tipuri de produse: 

 

➢ proiect de dezvoltare a competenței marketingului personal și vocațional; 

➢ CV-ul actualizat în baza modelului digital realizat pe platforma:  

https://europa.eu/europass/; 

➢ scrisoare de intenție; 

➢ scrisoare de motivare; 

➢ realizarea logoului personal și profesional; 

➢ plan de carieră. 

 

Produsele vor fi propuse de formator în funcție de conținutul temelor și capacitățile formabililor. 
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