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I. Preliminarii
Realizarea unui învăţământ profesional de calitate în contextul realităţilor socioeconomice actuale impune o nouă abordare a procesului de învăţământ, care vizează formarea
la elevi a unui sistem de competenţe necesare pentru integrarea pe piaţa muncii şi pentru
învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
Prezentul curriculum reprezintă un document normativ-reglator şi constituie reperul
conceptual de formare profesională, care specifică finalităţile de învăţare şi descrie condiţiile
de formare a competenţilor profesionale pentru instruirea iniţială la profesia Operator la
maşini-unelte semiautomate şi automate.
Curriculumul este destinat cadrelor didactice din învăţământul profesional secundar
tehnic, autorilor de manual şi materiale didactice, factorilor de decizie şi părinţilor. Cadrele
didactice vor utiliza curriculumul pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea demersului didactic
pentru formarea profesională la profesia Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate.
Formarea profesională a Operatorului la maşini-unelte semiautomate şi automate
realizată în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar corespunde nivelului
3 de calificare, conform Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova. Acest nivel
de calificare se atribuie muncitorului care, în raport cu diversitatea de împuterniciri şi
responsabilităţi, trebuie să realizeze activităţi sub conducere, având independenţă la
soluţionarea sarcinilor bine cunoscute sau similare acestora.
Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate trebuie să-şi planifice activităţile
personale, reieşind din sarcinile puse de conducător, să-şi asume responsabilitate individuală
pentru sarcinile de realizat.
Complexitatea activităţii se referă la soluţionarea sarcinilor practice tipice. Operator la
maşini-unelte semiautomate şi automate calificat alege modalitatea de realizare a sarcinii,
reieşind din procedeele bine cunoscute în baza instruirii teoretice şi practice. Acţiunile
întreprinse se corectează în funcţie de condiţiile de realizare.
Finalităţile de învăţare ale profesiei Operator la maşini-unelte semiautomate şi
automate sunt orientate spre atingerea nivelului de calificare pretins şi se realizează în baza
curriculumului la profesia respectivă.

II. Concepţia curriculumului modular
Piaţa muncii, în conformitate cu schimbările sociale actuale, cu progresul ştiinţific din
diverse domenii, determină orientări conceptuale noi în sistemul de învăţământ profesional
tehnic secundar. Convingerea asupra eficienţei noii modalităţi de formare profesională este
consolidată şi de către bunele practici ale altor state.
Atât nivelul de calificare, cât şi specificul activităţii profesionale, a cărei esenţă constă
în rezolvarea sarcinilor prin îndeplinirea lucrărilor în complexitatea sa, scot în evidenţă
necesitatea deţinerii unui sistem de competenţe, a căror formare şi demonstrare în procesul de
instruire, garantează calitatea activităţii pe piaţa muncii.
Evoluţia domeniului de formare profesională la nivelul profesional tehnic secundar,
dezvoltarea ştiinţelor educaţiei şi promovarea în contextul acestora a noilor paradigme
(centrarea pe cel ce învaţă, centrarea pe competenţe, constructivismul), dezvoltarea
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tehnologiilor în domeniul profesional respectiv, au conturat necesitatea schimbării concepţiei
de formare profesională. Contextul formării şi integrării socioprofesionale demonstrează
necesitatea conceperii pregătirii profesionale în baza curriculumului axat pe formarea
competenţelor şi cu abordare modulară.
Prezentul curriculum este structurat pe module şi constituie reperul conceptual şi
documentul normativ-reglator care valorifică noile paradigme ale învăţării, reflectă elementulcheie al concepţiei de formare profesională, stabileşte o anumită conexiune dintre elementele
procesului didactic, reflectată în noua structură. Abordarea modulară reflectată în curriculum
determină drept element-cheie al procesului de formare profesională competenţa.
Complexitatea competenţei generează complexitatea conţinuturilor, a căror eşalonare
nu are la bază principiul repartiţiei pe discipline, ci selectarea şi integrarea acestora într-un
mesaj educaţional, care susţine formarea competenţelor. Pertinenţa, relevanţa conţinuturilor în
modul este stabilită în raport cu contribuţia acestora la formarea unei competenţe profesionale.
Abordarea modulară este în esenţă interdisciplinară, deoarece conţinuturile fuzionează
funcţional în raport cu finalitatea. Conţinuturile disciplinelor sunt predate în manieră integrată
pentru construirea unei viziuni holistice a realităţii, fapt care impune elevul să descopere sensul
unitar şi liantul acestor discipline.
Curriculumul modular schimbă în esenţă concepţia procesului didactic, prin operarea
unor schimbări majore în conceptualizarea tuturor celor 3 ipostaze ale procesului: predareaînvăţarea-evaluarea.
Se schimbă substanţial procesul predării. Se renunţă la predarea conţinuturilor prin
anumite teme, care mai degrabă demonstrează exigenţa de consecutivitate în interiorul
disciplinei, fără a soluţiona problema intercorelării conţinuturilor tuturor disciplinelor. În
contextul curriculumului modular, predarea elementelor de conţinut este axată spre rezolvarea
unor sarcini concrete, de aceea conţinutul se predă în consecutivitatea determinată de logica
internă şi specificul situaţiei de rezolvat. Structura modulară nu pune accent pe profesorul la
disciplină, ci pe profesorul sau mai degrabă pe echipa de profesori, care realizează modulul. Se
pune accent pe respectarea principiului integralităţii ce se realizează prin respectarea
continuităţii şi complementarităţii în procesul de formare profesională.
Se produc schimbări de esenţă în procesul învăţării. Elevul dobândeşte cunoştinţe,
pornind de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Contează foarte mult îmbinarea
judicioasă a cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Deoarece nivelul de calificare îi solicită
competenţe concrete, un rol aparte îl au abilităţile, de aceea exersarea în ateliere rămâne
modalitatea cea mai eficientă de învăţare.
Abordarea modulară determină schimbări şi în managementul procesului didactic. Pe
prim plan este plasată instruirea modulară. Se renunţă la predarea materiei pe discipline, care
deseori creează o discrepanţă în înţelegerea integră a demersului de formare profesională.
Accentul este pus pe selectarea anumitor aspecte a materiei de studiu din diverse
domenii/discipline, precum şi a activităţilor de învăţare, şi integrarea acestora în unităţi logice
de învăţare/module care urmează a fi însuşite într-o anumită perioadă de timp pentru a forma
competenţe profesionale cerute la locul de muncă.
Orarul activităţii didactice va prezenta anumite etape, în cadrul cărora se vor realiza
finalităţile modulului. Ordinea modulelor se stabileşte în baza logicii formării sistemului de
competenţe, fiind axată pe valorificarea maximă a principiului complementarităţii funcţionale.
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Abordarea modulară în formarea profesională are multiple avantaje:
−
Realizează principalul deziderat al perioadei actuale: stabileşte legătura dintre
cerinţele pieţei muncii şi formarea profesională.
−
Reflectă o paradigmă educaţională nouă, care are drept finalitate formarea
competenţelor.
−
Permite abordarea integrativă a conţinuturilor.
Contribuie la reducerea dublării informaţiilor inutile.
−
Previne lipsa de conexiune a acţiunilor profesorilor şi elevilor în vederea formării
competenţelor.
−
Permite îmbinarea reuşită a teoriei şi practicii.
−
Creează condiţii pentru o evaluare autentică, evaluarea competenţelor.
La baza elaborării curriculumului modular sunt plasate următoarele principii:
−

−

−

−

−

Relevanţeievidenţiază particularităţile pieţei muncii, relaţiile cu piaţa muncii,
tehnologiile moderne, cultura imperativă a timpului şi educaţia pe parcursul întregii
vieţi.
Axării procesului de învăţământ pe competenţe presupune formarea unui sistem de
competenţe necesare pentru a se angaja la locul de muncă.
Integralităţii reflectă esenţa conceptuală a abordării modulare şi constituie norma
de bază, necesară de a fi respectată în stabilirea elementelor de structură a
curriculumului şi interdependenţa funcţională a acestora.
Priorităţii funcţionalestabileşte sistemul prioritar de competenţe şi selectează
conţinuturile din perspectiva ponderii mesajului educativ.

Flexibilităţii şi receptivităţii faţă de cerinţele pieţei muncii presupune pe lângă
relativa stabilitate a prevederilor curriculare şi deschiderea faţă de noutăţile şi
inovaţiile ce se produc atât pe segmentele specifice ale pieţei muncii, cât şi în
tehnologiile din domeniu.
Elementul de bază al curriculumului sunt competenţele care determină modulele de
formare profesională. Claritatea formării profesionale este în mare parte asigurată de claritatea
taxonomiei competenţelor. Din aceste considerente este necesară definirea sistemului de
competenţe, elucidarea esenţei fiecărui tip de competenţe, a corelaţiei dintre diverse categorii
de competenţe şi descrierea lor. Pornind de la accepţia dată competenţei, curriculumul va
reflecta cunoştinţele, abilităţile şi resursele de formare a acestora în scopul realizării unor
sarcini/activităţi/procese, care în complexitatea sa demonstrează competenţa profesională.
−

Administrarea modulului stabileşte criteriile de corelare a diverselor elemente ale
acestuia, în mare parte, punând accent pe corelarea dintre competenţe/finalităţi, conţinuturi şi
modalităţile de realizare. Prin prezentarea acestui element de structură este monitorizată şi
dimensiunea timp a curriculumului.

III. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională
Proiectarea curriculum-ului se axează pe realizarea obiectivelor majore ale
învăţământului profesional şi urmăreşte asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung
a absolvenţilor prin:
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dezvoltarea acelor competenţe-cheie, care sunt necesare pentru integrarea socioprofesională a absolvenţilor;



dobândirea competenţelor generale pe domeniu, care sporesc angajarea unui
absolvent şi-i asigură flexibilitatea pe piaţa muncii în cadrul unei arii ocupaţionale;



dobândirea competenţelor specifice meseriei, care sunt necesare pentru adaptarea
continuă la cerinţele angajatorilor, potrivit dinamicii pieţei muncii.
Competenţa reprezintă un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, priceperi,
deprinderi şi atitudini dobândite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte profesionale
specifice, în scopul realizării activităţilor ocupaţionale la nivelul calitativ cerut la locul de
muncă.
Sistemul de competenţe necesare pentru angajarea la locul de muncă include
competenţe-cheie,competenţe profesionale generale şi competenţe profesionale specifice.
Competenţele-cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe,
deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea
personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională.
Din această definiţie şi din analiza specificului competenţelor-cheie rezultă următoarele:


competenţele se definesc printr-un sistem de cunoştinţe – deprinderi (abilităţi) –
atitudini;



au un caracter trans disciplinar implicit;

 acestea trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente.
Comunitatea europeană a determinat opt competenţe-cheie, care se formează pe
parcursul întregii vieţi:
a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor
naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi
cunoaştere;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.
Competenţele profesionale generale sunt proprii unui grup de meserii/profesii înrudite
în cadrul unui domeniu ocupaţional, iar raportarea competenţelor generale la o meserie/profesie
concretă se efectuează prin formularea competenţelor profesionale specifice. Competenţele
generale constituie comportamente profesionale ce trebuie demonstrate în mai multe activităţi
profesionale. Sistemul de competenţe profesionale generale asigură succesul/reuşita activităţii
profesionale în toate situaţiile de manifestare, influenţând calitatea acestora printr-o corelaţie
sistemică.
Conform Standardului Ocupaţional, Operatorul la maşini-unelte semiautomate şi
automate trebuie să deţină următoarele competenţe profesionale generale:
CG1. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
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CG2. Gestionarea eficientă a resurselor materiale.
CG3. Gestionarea eficientă a resurselor de timp.
CG4. Întreţinerea instrumentelor, dispozitivelor şi utilajelor în stare de funcţionare.
CG5. Respectarea cadrului legislativ şi normativ de referinţă în procesul de realizare a

atribuţiilor profesionale.
CG6. Aplicarea procedurilor de calitate.
CG7. Respectarea cerinţelor, principiilor şi valorilor profesionale pentru crearea unui

mediu de lucru adecvat.
CG8. Aplicarea normelor de protecţie a mediului în activitatea profesională.
Sistemul de competenţe profesionale generale constituie baza pentru formarea
competenţelor profesionale specifice, asigurând calitatea acestora printr-o corelaţie sistemică.
Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini, care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în grup a
unor sarcini stabilite de contextul activităţii profesionale. Aceste competenţe trebuie să le
întrunească persoana pentru a îndeplini anumite lucrări în cadrul unei meserii/profesii şi pentru
a se integra în câmpul muncii.
Conform Standardului Ocupaţional, Operatorul la maşini-unelte semiautomate şi
automate trebuie să deţină următoarele competenţe profesionale specifice:
CS1. Organizarea eficientă a procesului şi locului de muncă.
CS2. Aplicarea măsurilor igienico-sanitare.
CS3. Aplicarea procedurilor de calitate.
CS4. Respectarea normelor de securitate şi sănătatea în muncă, protecţia mediului şi
prevenirea şi stingerea incendiilor.
CS5. Realizarea operaţiilor preconfecţie la maşini-unelte semiautomate şi automate.
CS6. Pregătirea semifabricatelor pentru asamblarea cablajelor.
CS7. Asamblarea cablajelor.
CS8. Verificarea geometriei modulelor şi cablajelor.
CS9. Verificarea prezenţei tuturor componentelor modulelor şi cablajelor.
CS10. Verificarea continuităţii circuitului electric a modulelor şi cablajelor.
CS11. Împachetarea cablajelor finite.

IV. Administrarea modulelor
Programul de formare profesională pentru specialitatea Operator la maşini-unelte
semiautomate si automate este structurat pe module ce derivă din competenţele profesionale.
Prin asocierea competenţelor generale cu cele specifice au fost definite module de
formare profesională, care pentru învățământul profesional cu durata studiilor de 2 ani poate fi
administrat astfel:
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Inclusiv
Nr.
crt.

Total
ore

Denumirea modulului

Instruire Instruire
teoretica practică

1. Instruirea iniţială în meserie

70

32

24

2. Securitatea şi sănătatea la locul de muncă

112

34

36

3. Selectarea mijloacelor tehnice pentru
realizarea procesului de producţie

238

108

60

4. Pregătirea materialelor şi optimizarea
paşilor de lucru a proceselor de producţie
/ de fabricare

278

122

72

5. Confecţionarea/ producerea
semifabricatelor

668

230

198

278

96

54

138

46

36

1782

672

480

6.

Montarea semifabricatelor şi
manipularea mărfurilor în procesul de
producţie

7. Asigurarea calităţii proceselor de
producere / producţie
TOTAL:

Practica
în
producție

630

Instruirea teoretică și instruirea practică va avea loc în sălile de clasă și în atelierele
instituției de învățământ, iar practica în producție la întreprinderi.
Pentru pregătirea profesională în învățământ dual se recomandă administrarea
modulelor astfel :
Inclusiv
Nr.
crt.

Denumirea modulului

Total ore

Instruire
teoretica

Instruire
practică

1.

Instruirea iniţială în meserie

70

22

48

2.

Securitatea şi sănătatea la locul de muncă

52

20

32

3.

Selectarea mijloacelor tehnice pentru
realizarea procesului de producţie

156

60

96

4.

Pregătirea materialelor şi optimizarea paşilor
de lucru a proceselor de producţie / de
fabricare

152
56

96
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M
O
D
Inclusiv
U
Nr.
Denumirea modulului
TotalLore Instruire
Instruire
crt.
E
teoretica
practică
L
E
5. Confecţionarea/ producerea semifabricatelor
458
114
344
D
E
6. Montarea semifabricatelor şi manipularea
258
I
50
208
mărfurilor în procesul de producţie
N
S
7. Asigurarea calităţii proceselor de producere /
136
T
24
112
producţie
R
U
1282
TOTAL PROGRAM:
346
936
I
R
E
Instruirea teoretică se va desfășura în școala profesională, iar instruirea practică la
agentul economic.
Modulele sunt segmente separate, specifice sau pachete de învăţare, care conduc la
atingerea rezultatelor învăţării definite. În curriculumul de faţă deosebim două tipuri de module
de instruire: modul transversal sau general (Modulele 1-2) şi modulele de bază (Modulele 37).
Modulul transversal formează competenţele profesionale generale necesare pentru
iniţiere în profesie şi pentru activitatea ulterioara a operatorului în industria alimentară.
Modulele de bază urmăresc formarea competenţelor profesionale specifice, valabile pentru
anumite tipuri de activităţi profesionale.
Modulele au următoarea structură:
 titlul modulului;


scopul modulului;



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





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



specificaţii metodologice;



sugestii de evaluare a competenţelor profesionale;



resurse (materialele consumabile şi utilajul-suport cuantificate, necesare pentru
asigurarea condiţiilor de realizare a procesului de formare şi dezvoltare a
competenţelor);

 lista resurselor didactice recomandate.
Realizarea modulelor se va desfăşura în mod sistemic şi continuu pe o perioadă
determinată de timp şi se va finaliza cu evaluări.
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V. Module de instruire
Modulul 1. Instruirea iniţială în meserie
Scopul modulului. Formarea competenţelor generale şi specifice de organizare a
locului de muncă, aplicare a măsurilor igienico-sanitare, comunicare în limbaj de specialitate.
Acest modul vizează dobândirea de competenţe necesare pentru iniţiere în profesie şi
constituie fundamentul pentru formarea competenţelor profesionale specifice, preconizate
pentru a fi formate în următoarele module.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Recunoască prompt situaţia periculoasă creată pentru a lua deciziile necesare.
FI-2. Recunoască şi ă aplice legislaţia referitor la modul de angajare, modul de
odihnă, timpul de muncă.
FI-3. Organizeze raţional locul de muncă.
FI-4.
FI-5.

Identifice riscurile specifice meseriei.
Comunice conform cerinţelor şi să utilizeze documentaţia tehnică în
întreprindere.
Administrarea modulului
Unităţi de competenţă

IT

IP

Total ore

UC1.

Respectarea legislaţiei specifice domeniului de
activitate.

6

8

14

UC2.

Organizarea locului de muncă

2

8

10

UC3.

Comunicarea la locul de muncă şi în întreprindere

12

30

42

Evaluare sumativă

2

2

4

Total

22

48

70
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Achiziţii teoretice şi practice
Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1. Respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate
A1.

A2.

A3.
A4.

Identificarea activităţilor specific
profesiei operator la maşini-unelte
semiautomate şi automate.
Specificarea responsabilităţilor
operatorului la maşini-unelte
semiautomate şi automate în vederea
protecţiei muncii.
Respectarea drepturilor muncitorului
conform legislaţiei în vigoare.
Menţinerea în stare de curăţenie a
locului de muncă.

1.
2.
3.
4.
5.

Date despre profesie şi procesul de învăţământ.
Regulamentul de ordine interioară.
Modul de angajare a salariaţilor şi de încetare a
contractului individual de muncă.
Regimul de muncă şi reguli concrete privind
disciplina muncii.
Regimul de odihnă.

LP1. Vizită în secţiile de
producere a întreprinderii de
ramură:
 pregătirea personalului
pentru lucru în secţiile de
producere;
 familiarizarea cu secţiile
de producere, încăperile
şi locurile de muncă.

Unitatea de competenţă 2. Organizarea locului de muncă
A5.
A6.
A7.

Colaborarea cu membrii echipei pentru
6.
organizarea locului de muncă.
7.
Pregătirea locului de muncă pentru
activitate.
Verificarea completitudinii setului de
instrumente, dispozitiveşi materiei prime.

Modul de organizare corectă a locului de muncă.
Aranjarea instrumentelor şi materialelor de lucru.

LP2. Pregătirea locului de muncă.

Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3. Comunicarea la locul de muncă şi în întreprindere
Comunicarea generală, operaţională,
tehnică în întreprindere.
A9. Comunicarea în echipă.
A10. Adaptarea limbajului de specialitate în
diverse contexte şi situaţii.
Aplicarea metodelor de comunicare
adecvate situaţiilor şi contextelor
profesionale.
A8.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Procesul de comunicare. Categorii şi forme de
LP3. Comunicarea orală, în scris şi
comunicare în întreprindere.
nonverbală.
Funcţiile si scopurile comunicării.
LP4. Comunicarea generală şi
tehnică în întreprindere.
Tehnica de comunicare în echipă.
LP5. Aplicarea instrucţiunilor de
Comunicarea operaţională: internă, externă.
utilizare şi executare a
Comunicarea interpersonală.
proceselor de producţie.
Comunicarea orală, comunicarea in scris, comunicarea
nonverbală.
Telefonul ca medie de comunicare.
Instrucţiuni de utilizare şi exploatare.
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Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de
bază la următoarele subiecte:



Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).
Specificaţii metodologice

Modulul 1 Iniţierea în meseria operator la maşini-unelte semiautomate şi
automate este un modul introductiv, de familiarizare a elevilor, respectiv parcursul
didactic este axat preponderant pe achiziţionarea cunoştinţelor teoretice. Realizarea
instruirii practice se realizează nemijlocit în cadrul întreprinderii I.C.S „ DRA
Draexlmaier Automotive ” SRL.
Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cei
ce învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, problematizarea,
simularea, jocul de rol, experimental, discuţii în grup care stimulează gândirea critic,
experimental, studiul de caz, brainsorming-ul etc.
Cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrate pe elevi şi vor aplica
metode de învăţare cu caracter activ-participativ. Vor fi promovate situaţii reale şi se va
urmări aplicarea cunoştinţelor la aranjarea locului de muncă.
Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este
recomandată de autori, dar aceasta poate fi schimbată la solicitare, dacă nu este afectată
logica de formare a competenţelor de formare.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţă este recomandată, însă decizia finală
inclusive şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului rămâne
la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului.
Orelor vor fi repartizate în funcţie de dificultăţile temelor, de nivelul de cunoştinţe
anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elev. Numărul total
de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi stagiului de practică, va rămâne
neschimbat.
Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a
competenţelor profesionale formate în cadrul modulelor.
Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale
specifice în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării summative prin test scris
cu diverse tipuri de itemi, prin care elevul va demonstra că este capabil să:
−

−

identifice particularităţile profesiei de operator la maşini-unelte semiautomate
şi automate;
asigure condiţiile igienico-sanitare în timpul lucrului;

−
−
−
−

−

utilizeze terminologia specific procesului de confecţionare/producere;
efectueze operaţii specifice de pregătire a personalului la locul de muncă;
pregătească echipamentului de lucru;
descrie cerinţele de organizare ergonomică a locului de muncă în secţiile de
producere;
comunice cu membrii echipei;

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente
tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor profesionale.
După administrarea testului de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback
constructive referitor la rezultatele evaluării.
Resurse materiale
Echipament:
Maşini unelte semiautomate şi automate, scule, dispozitive.
Echipament de securitate:
Îmbrăcăminte de protecţie.
Materiale didactice
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse
materiale minime: set de planşe didactice, materiale foto/video, documentaţie tehnică.
Material de instruire
Legislaţia muncii: Principiile dreptului la muncă, Timpul de muncă şi timpul
de odihnă.
Instrucţiuni la temă:
−
Igiena individuală şi întreţinerea locului de muncă.
−
Principiile de bază şi regulile practice ale economiei de mişcări şi reducerea
oboselii.
Bibliografie:
−

1. Olaru, S., Managementul întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti 2005.
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Modulul 2. Securitatea şi sănătatea în muncă
Scopul modulului: Formarea şi dezvoltarea competenţelor de respectare a
prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, igienă personală şi a
normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi acordarea primului ajutor
medical în situaţii de urgenţă.
La finele acestui modul elevul trebuie să fie capabil să:
FI-1. Demonstreze cunoaşterea normelor şi regulamentelor de securitate şi
sănătate în muncă şi protecţie anti incendiară relevante activităţii
profesionale.
FI-2. Aplice metodele / tehnicile legale, adecvate situaţiei, referitoare la
securitatea şi sănătatea în muncă şi igiena personal.
FI-3. Întreprindă acţiuni de prevenire sau / şi înlăturare a pericolelor pentru
viaţă, bunurilor materiale etc., în situaţii de incendiu.
FI-4. Realizeze acţiuni elementare de prim ajutor şi de accesare a serviciilor
specializate.
FI-5. Demonstreze spirit organizatoric, atenţie, promptitudine, responsabilitate
şi rigurozitate în realizarea activităţilor de securizare a sa şi a celor din jur
la locul de muncă.
Administrarea modulul
Unităţi de competenţă

IT

IP

Total
ore

UC1.

Respectarea legislaţiei referitor la protecţia muncii

6

8

14

UC2.

Aplicarea regulilor de securitate antiincendiară

6

8

14

UC3.

Acordarea primului ajutor

6

14

20

Evaluare sumativă

2

2

4

Total

20

32

52
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Achiziţii teoretice şi practice
Abilităţi

Cunoştinţe

Tematica lucrărilor practice

Unitatea de competenţă 1. Respectarea legislaţiei referitor la protecţia muncii
A11. Aplicarea prevederilor referitor la
protecţia muncii.

16.
17.
18.
19.
20.

Noţiuni de bază SSM (Securitate şi
LP6. Utilizarea tehnicilor de respectare a
Sănătate în Muncă).
securităţii muncii şi a managementului
mediului.
Acţiunile întreprinse la îmbunătăţirea
continuă a Managementul mediului.
Legislaţia muncii.
Instruirea muncitorilor. Tipuri de instruire.
Norme şi reguli ai securităţii muncii la
locul de lucru.

Unitatea de competenţă 2. Aplicarea regulilor de securitate antiincendiară
A12. Identificarea tipurilor de incendii.
A13. Identificarea materialele inflamabile.
A14. Utilizarea practici de prevenire a
incendiilor conform normelor.
A15. Întreprinde acţiuni necesare în caz de
incendiu.
A16. Respectarea normelor de securitate
antiincendiară.
A17. Stingerea incendiilor prin diverse
procedee.

21.
22.
23.
24.
25.

Tipuri de incendii şi clasificarea lor.
Materialele inflamabile.
Incendii. Prevenirea lor.
Acţiunile întreprinse în caz de incendiu.
Procedee de stingere a incendiului.
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LP7. Simularea acţiunilor în caz de incendiu.
LP8. Aplicarea procedeelor de stingere a
incendiului.

Abilităţi

Cunoştinţe

Tematica lucrărilor practice

Unitatea de competenţă 3. Acordarea primului ajutor
A18. Identificarea tipuri de traumatisme.
A19. Respectarea regulamentului de securitate.
A20. Utilizarea practici de prevenire a
accidentelor.
A21. Întreprinderea acţiunilor pentru acordarea
primului ajutor.
A22. Utilizează tehnici de salvare a vieţii
conform cazului.
A23. Identificarea bolilor profesionale şi
cauzele apariţiei.
A24. Determinarea măsuri de prevenire a
bolilor profesionale.

26.
27.
28.

29.
30.

Principii de bază pentru prevenirea
accidentelor de muncă.
Practici de prevenire a accidentelor.
Acţiuni întreprinse pentru acordarea
primului ajutor şi tehnici de salvare a vieţii
în caz de: hemoragii, pierderea
cunoştinţei, stare de şoc, răni, fracturi,
arsuri, traumatisme cauzate de curent
electric.
Bolile profesionale, cauzele apariţiei şi
prevenirea lor.
Importanţa programelor de sănătate şi
securitate ocupaţională.
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LP9. Acordarea primului ajutor medical în caz
de hemoragie şi hemostază.
LP10. Acordarea primului ajutor medical în caz
de şoc, leşin.
LP11. Acordarea primului ajutor medical în caz
de intoxicaţie cu bioxid de carbon.
LP12. Simularea tehnicilor de salvare a vieţii în
acordarea primului ajutor.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de
bază la următoarele subiecte:






Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice (curentul electric, arderea
stigerea focului).
Proprietăţile fizico-chimice ale soluţiilor de spălare şi dezinfectare.
Evaluarea consecinţelor acţiunii curentului electric asupra propriei
persoane şi a mediului.
Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).
Specificaţii metodologice

Modulul 2 Securitatea şi sănătatea în muncă este un modul introductiv, axat pe
formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de aplicarea prevederilor legale
referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi de securizarea procesului şi locului de
lucru.
Modulul reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât
pentru lecţiile teoretice, cît şi pentru cele practice. Scopul modulului fiind formarea la
elevi a competenţelor profesionale, o condiţie prioritară de parcurgere a modulului este
aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor
practice.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală,
inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut 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
elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe
modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va fi flexibil. În numărul total de
ore alocate stagiilor de practică se include atât instruirea practică cât şi practica în
producere.
Pentru realizarea cu succes a procesului de instruire, cadrele didactice vor utiliza
activităţi de instruire centrate pe elev şi vor aplica metode de învăţare cu caracter activparticipativ. (Vezi Sugestii metodologice)
Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice 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 scris
cu diferite tipuri de itemi, precum şi test practic, prin care elevul va demonstra că este
capabil să:

−
−

−
−
−

Aplice norme legislative a securităţii privind protecţia muncii şi a sănătăţii.
Recunoască prompt situaţiile periculoase pentru a preveni accidentele la locul
de muncă.
Identifice indicatoarele de avertizare a pericolelor la locul de muncă.
Utilizeze echipamentul de lucru şi de protecţie specific lucrărilor executate.
Utilizeze diverse metode de anunţare a alarmei de salvare.

Demonstreze acţiuni corecte de stingere a incendiilor.
−
Recunoască manifestările în caz de accident.
−
Utilizeze materialele din trusa de prim ajutor.
−
Aplice tehnici de acordare a primului ajutor la locul de muncă.
Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă:
−
Probă practică de simularea situaţiei de stingere a incendiilor.
−

−

Probă practică de simulare a situaţiei de acordare a primului ajutor.
Resurse materiale

Echipament:
Pichet pentru stingerea incendiilor (lopată, topor, găleată). Detectoare de fum,
pături pentru acoperirea flăcării, furtun pentru stingerea incendiilor, stingător cu apă sub
presiune, stingător cu pulbere sau spumă, butoi cu capacitatea 100-200 l, trusa medicală.
Materiale consumabile:
5 l combustibil tip diesel, 1 kg de grăsimi, nisip, apă, rezervă pentru stingătorul cu
apă sub presiune, stingătorul cu pulbere uscată, trusă de prim ajutor
Echipament de securitate:
Îmbrăcăminte de protecţie: salopetă, ochelari, mască - respirator, mănuşi, cizme.
Regulamente ce conţin instrucţiuni de lucru:
Regulamentele naţionale ale Republicii Moldova de sănătate şi securitate
ocupaţională în construcţii.

Materiale didactice
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse
materiale minime: set de planşe didactice, materiale foto/video, documentaţie tehnică,
fişe tehnologice

Material de instruire
−
−
−
−

Legislaţia muncii: Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Legislaţia muncii privind protecţia muncii
Legea privind protecţia mediului
Instrucțiunea Protecția mediului ambiant
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−

−
−

Instrucțiunea Protecția de factorii vătămători profesionali, bolile profesionale
şi prevenirea lor
Igiena individuală şi întreţinerea locului de muncă
Principiile de bază şi regulile practice ale economiei de mişcări şi reducerea
oboselii

Bibliografie
2. Olaru E., Securitatea şi sănătatea în muncă, Editare – Ch., UTM, 2012.
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Modulul 3. Selectarea mijloacelor tehnice pentru realizarea procesului de
producţie
Scopul modulului: Formarea competenţelor generale şi specifice de organizare,
de apreciere a relaţiilor în producţie prin limbaj specific.
Acest modul vizează dobândirea de competenţe necesare pentru montarea/
demontarea componentelor electrice, pneumatice, hidraulice a mijloacelor de producere.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Aplice schemele electrice la montaj.
FI-2. Recunoască elementele componente a schemelor electrice.
FI-3. Monteze elementele pneumatice conform schemelor.
FI-4. Acţioneze elementele pneumatice asamblate conform schemelor.
FI-5. Aplice elementelor hidraulice în procesul de lucru.
FI-6. Aplice regulile de SSM pentru lucrul cu componentele electrice,
pneumatice, hidraulice.
Administrarea modulului
Unităţi de competenţă

IT

IP

Total
ore

UC1.

Aplicarea relaţiilor în producţie

8

16

24

UC2.

Structurarea componentelor electrice a
mijloacelor de producere

30

40

70

UC3.

Montarea/ demontarea unităţilor tehnice de
producţie pneumatice şi hidraulice

20

38

58

Evaluare sumativă

2

2

4

Total

60

96

156
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Achiziţii teoretice şi practice
Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1. Aplicarea relaţiilor în producţie
A25. Conştientizarea influenţării relaţiilor de
producţie.
A26. Recunoaşterea cuvintelor cheie specifice
procesului de producţie.
A27. Identificarea factorilor care influenţează
calitatea evaluării stării tehnice a
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
A28. Perceperea conlucrării între maşini,
utilaje şi instalaţii.

31.
32.
33.
34.

Noţiuni de relaţii în producţie.
Cuvinte cheie/Glosar folosite in relaţiile in producţie.
Structura generală a maşinilor, utilajelor şi
instalaţiilor.
Schema organizării unei exploatări raţionale a
maşinilor,utilajelor şi a instalaţiilor.

Unitatea de competenţă 2. Structurarea componentelor electrice a mijloacelor de producere
A29. Identificarea prezenţei curentului electric
în circuite.
A30. Măsurarea valorilor caracteristice ale
curentului electric.
A31. Identificarea componentelor pasive şi
active a circuitului electric.
A32. Folosirea materialelor conductoare şi
izolatoare în procesul de producere.
A33. Conectarea, verificarea elementelor
electrice în scheme.
A34. Aplicarea normelor SSM în procesul de
muncă cu echipament electric.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Curentul electric de conductie
Intensitatea curentului electric.
Densitatea curentului electric.
Materiale conductoare.
Elemente pasive de circuit. Rezistoru.l
Marcarea rezistoarelor. Asocierea rezistoarelor.
Conectarea rezistoarelor in serie, in paralel, mixtă.
Bobine.
Transformatorul.
Electromagneţi.
Condensatorul. Utilizări în scheme.
Surse de curent.

LP13. Conectarea şi deconectarea
instalaţiilor electrice la sursa
de curent continuu şi
alternativ (monofazat şi
trifazat).
LP14. Măsurarea mărimilor
electrice.
LP15. Lipirea cablului cu mufele de
interfaţa RS232.

Abilităţi
47.
48.
49.
50.
51.

Cunoştinţe
Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru un
circuit întreg.
Legea Joule – Lenz.
Mărimi fizice şi unităţi de măsură utilizate în tehnică.
Pericolul energiei electrice pentru om œi tehnică
Masuri de protecţia muncii la utilizarea instalațiilor si
echipamentelor electrice.

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3. Montarea/ demontarea unităţilor tehnice de producţie pneumatice şi hidraulice
A35.

A36.

A37.
A38.
A39.

Aplicarea avantajelor şi dezavantajelor în
domeniile de utilizare a comenzilor
pneumatice.
Aplicarea forţelor liniare, momentelor de
forţă, ale acţionărilor pneumatice/
hidraulic.
Determinarea simbolurilor în schemele de
lucru.
Aplicarea compresoarelor după domeniul
de utilizare.
Măsurarea valorilor a semnalelor de
dirijare.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Acţionări şi comenzi pneumatice şi hidraulice.
Studiu comparativ al acţionărilor pneumatice,
hidraulice şi electrice.
Proprietăţi ale aerului.
Simboluri şi notaţii utilizate în pneumatică şi
hidraulică.
Compresoare cu piston.
Compresoare cu palete cu cameră variabilă de volum.
Compresoare cu angrenaje.
Turbocompresorul.
Răcirea şi uscarea aerului comprimat.
Semnale œi valori de măsură ale sistemelor de dirijare
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LP16. Confecţionarea circuitelor
pneumatice cu acţionare
directă şi indirectă.
LP17. Efectuare schemelor
pneumatice/ hidraulice cu
aplicarea elementelor logice
ŞI / SAU.
LP18. Asamblarea schemei cu
element de timp.
LP19. Asamblarea schemelor cu
supape cu comandă
pneumatică, mecanică,
electrică, magnetică.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de
bază la următoarele subiecte:








Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice (curentul electric, arderea
stingerea focului).
Evaluarea consecinţelor acţiunii curentului electric asupra propriei
persoane şi a mediului.
Evaluarea consecinţelor acţiunii curentului electric asupra propriei
persoane şi asupra mediului.
Proprietăţile fizico-chimice ale conductorilor şi izolatorilor.
Noţiuni de bază a curentului electric.
Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).
Specificaţii metodologice

Pentru parcurgerea cu succes a modulului, se recomandă implementarea
strategiilor şi metodelor didactice care vor motiva elevul să înveţe a învăţa. Ordinea de
parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este
afectată logica de formare a competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală,
inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne
la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi repartizate
în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul
de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi
numărul de ore alocat pentru instruirea teoretică, va rămâne neschimbat. În numărul total
de ore alocate stagiilor de practică se include atît instruirea practică cît şi practica în
producere.
Cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrate pe elev şi vor aplica
metode de învăţare cu caracter activ-participativ.
Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.
Pentru colectarea dovezilor referitor la deţinerea competenţelor profesionale
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test
teoretic, prin care elevul va demonstra că este capabil să:
−
Clasifice utilajele după destinaţie.
−
Identifice cerinţele faţă de elementele constructive.
−
Clasifice mijloacele tehnice în producţie.
−
Caracterizeze destinaţia elementelor constructive a utilajului.

Citească schemele electrice pneumatice/hidraulice.
−
Utilizeze echipamentul de protecţie individual;
−
Aplice normele de securitate şi sănătate în muncă în procesul de lucru;
−
Selecteze diferite tipuri de utilaje, scule, instrumente în dependenţă de scopul
lucrărilor.
- Interpreteze corect schiţele de montare / demontare a schemelor pneumatice/
hidraulice;
- Identifice posibilele riscuri şi pericole în lucrul cu schemele, utilajul
pneumatic, hidraulic şi electric.
- Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se
recomandă executarea sarcinii practice de montare şi demontare a schemelor
pneumatice/ hidraulice, electrice respectînd regulile de securitate şi sănătate
în muncă.
Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări şi va evalua atât procesul de executare a
sarcinii, cât şi rezultatul lucrării, conform fişelor de evaluare. Atenţie sporită va fi
acordată respectării regulilor de securitate şi sănătate în muncă. În procesul de evaluare,
elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea
competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic), cadrul didactic va oferi
elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.
-

Resurse materiale
Scule şi utilaj (SDV- uri):
- planşe de montaj, cuţit, foarfece, aparate de măsură electrice, pneumatice,
hidraulice, cleşte de sertizare şi debitare.
Echipament de securitate:
- îmbrăcăminte de protecţie individual, mănuşi şi încălţăminte de protecţie;
- echipament general de securitate;
- protectoare pentru ochi şi protectoare contra poluării.
Instrucţiuni de lucru:
- instrucţiuni de exploatare a utilajului.
Materiale didactice:
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse
materiale minime:
- diferite tipuri de scheme de montare / demontare a schemelor pneumatice,
hidraulice;
- set de planşe didactice;
- materiale foto/video;
- documentaţie tehnică;
- fişe tehnologice;
- proiector.
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Modulul 4. Pregătirea materialelor şi optimizarea paşilor de lucru a
proceselor de producţie / de fabricare
Scopul modulului. Formarea competenţelor generale şi specifice de Pregătirea
materialelor şi optimizarea paşilor de lucru a proceselor de producţie / de fabricare.
Acest modul vizează dobândirea de competenţe necesare pentru realizarea unui
proces simplu de producţie şi posibilităţile de optimizare.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Aplice tehnologiile şi mijloacelor tehnice în procesul de producere.
FI-2. Execute comenzile tehnice în producere.
FI-3. Îndeplinească planuri de lucru, de normare în termenii stabiliţi.
FI-4. Utilizeze cerinţele tehnice a mijloacelor de producere.
FI-5. Realizeze un proces simplu de producţie.
FI-6. Aplice regulile de SSM pentru lucru cu mijloacele de producţie.
Administrarea modulului

Unităţi de competenţă

IT

IP

Total
ore

UC1.

Aplicarea tehnologiilor şi mijloacelor tehnice în
procesul de producţie.

12

24

36

UC2.

Îndeplinirea planurilor de lucru, şi executarea
comenzilor tehnice (normarea şi termeni de
executare).

24

32

56

UC3.

Realizarea unui proces simplu de producţie şi
posibilităţile de optimizare.

18

38

56

Evaluare sumativă

2

2

4

Total

56

96

152
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Achiziţii teoretice şi practice
Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1. Aplicarea tehnologiilor şi mijloacelor tehnice în procesul de producţie
A40.
A41.
A42.
A43.
A44.

Alegerea sculelor necesare în
dependenţă de documentaţia tehnică.
Alegerea materialelor necesare în
dependenţă de procesul de producere.
Alegerea utilajului de producere în
dependenţă de tehnologii de lucru.
Verificarea parametrilor de exploatare.
Aplicarea regulilor SSM la utilizarea
utilajului în procesul de producţie.

62.
63.
64.
65.

Procesul de producţie specific în construcţia de
maşini.
Tipuri de producţie.
Procesul tehnologic. Structura procesului tehnologic.
Conţinutul funcţiunii de producţie.

LP20. Pregătirea utilajului de
producţie şi măsurarea
parametrilor funcţionali.

Unitatea de competenţă 2. Îndeplinirea planurilor de lucru, şi executarea comenzilor tehnice (normarea şi termeni de executare).
A45. Aplicarea documentaţiei tehnice.
A46. Distingerea etapelor de lucru conform
comenzii.
A47. Executarea operaţiilor de lucru conform
comenzii.
A48. Respectarea termenilor de executare
conform planului de lucru.
A49. Aprovizionarea locului de muncă cu
sculele, dispozitive şi verificatoare.
A50. Aprovizionarea locului de muncă cu
materiale.
A51. Înregistrarea etapelor de confecţionare
conform planului de lucru.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Clasificarea proceselor de producţie.
Factorii care influenţează procesele de producţie.
Componentele procesului de producţie.
Elementele procesului de producţie propriu-zis.
Etapele sistemului de producţie industrial.
Organizarea activităţii auxiliare.
Activitatea de asigurare cu SDV-uri.
Activitatea de asigurare cu tipuri de energie.
Organizarea activităţii depozitelor.
Activitatea de transport intern.
Cerinţe esenţiale pentru securitate şi sănătate.
Cerinţe faţă de organele de comandă, pornirii.
Cerinţe de manipularea, deplasarea şi depozitarea
maşinii.

LP21. Aprovizionarea locului de
muncă cu materiale şi sculele
necesare.
LP22. Executarea paşilor de lucru
iniţiali ai comenzii.

A52.
A53.

A54.

A55.

Abilităţi
Conectarea utilajelor, sculelor la diverse 79.
surse de energie.
80.
Îndeplinirea cerinţelor faţă de organele de
comandă, pornire, manipulare şi
deplasare.
Utilizarea cerinţelor de protejare
împotriva pericolelor mecanice şi altor
pericole.
Aplicarea regulilor SSM la executarea
comenzii de producţie.

Cunoştinţe
Protejarea împotriva pericolelor mecanice.
Cerinţe impuse elementelor de protecţie.

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3. Realizarea unui proces simplu de producţie şi posibilităţile de optimizare.
A56.
A57.
A58.
A59.
A60.

Conştientizarea structurii procesului de
producţie.
Selectarea materialelor pentru
conceperea procesului de producţie.
Pregătirea necesarului pentru conceperea
procesului de producţie.
Îndeplinirea complexului de operaţii a
procesului de producţie.
Verificarea corectitudinii procesului
tehnologic executat.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Informaţiile iniţiale necesare proiectării proceselor
LP23. Debitarea cablului după
tehnologice.
dimensiuni.
Etapele proiectării proceselor tehnologice.
LP24. Dezizolarea cablului conform
parametrilor prescrişi în
Alegerea materialelor pentru conceperea procesului de
documentaţia tehnică.
proiectare.
Alegerea sculelor necesare procesului de proiectare.
Proiectarea operaţiilor necesare procesului de
proiectare.
Executarea schiţelor şi desenului tehnic.
Optimizare unui proces de producţie.
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Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de
bază la următoarele subiecte:





Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Utilizarea corectă a operaţiilor matematice (adunarea,scăderea, îmulţirea,
împărţirea).
Transformarea unităţilor de măsură liniare ( multipli şi submultipli).
Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).
Specificaţii metodologice

Pentru parcurgerea cu succes a modulului, se recomandă implementarea
strategiilor şi metodelor didactice care vor motiva elevul să înveţe a învăţa. Ordinea de
parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este
afectată logica de formare a competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală,
inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne
la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi repartizate
în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul
de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi
numărul de ore alocat pentru instruirea teoretică, va rămâne neschimbat. În numărul total
de ore alocate stagiilor de practică se include atît instruirea practică cît şi practica în
producere.
Cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrate pe elev şi vor aplica
metode de învăţare cu caracter activ-participativ.
Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.
Pentru colectarea dovezilor referitor la deţinerea competenţelor profesionale
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test
teoretic, prin care elevul va demonstra că este capabil să:
−
Clasifice procesele de producere.
−
Identifice activităţile de bază şi auxiliare necesare procesului de producţie;
−
aplice cerinţele tehnice faţă de mijloacele de producţie;.
- execute un proces de producţie.
Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă
executarea sarcinii practice unui proces tehnologic respectînd regulile de securitate şi
sănătate în muncă.
Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări şi va evalua atât procesul de executare a
sarcinii, cât şi rezultatul lucrării, conform fişelor de evaluare. Atenţie sporită va fi

acordată respectării regulilor de securitate şi sănătate în muncă. În procesul de evaluare,
elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea
competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic), cadrul didactic va oferi
elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.
Resurse materiale
Scule şi utilaj (SDV- uri):
- aparate de măsură;
- scule de lucru;
- utilaj tehnologic.
Echipament de securitate:
- îmbrăcăminte de protecţie individual, mănuşi şi încălţăminte de protecţie;
- echipament general de securitate;
- protectoare pentru ochi şi protectoare contra poluării.
Instrucţiuni de lucru:
- instrucţiuni de exploatare a utilajului.
Materiale didactice
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse
materiale minime:
- diferite tipuri de materiale;
- set de planşe didactice;
- materiale foto/video;
- documentaţie tehnică;
- fişe tehnologice;
- proiector;
- prezentări electronioce.
Bibliografie
1. Bărbulescu, C. - Diagnosticarea întreprinderi/or în dificultate economică:
strategii şi politici de redresare şi dinamizare a activităţii. Editura
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Modulul 5. Confecţionarea/ producerea semifabricatelor
Scopul modulului. Formarea competenţelor profesionale specifice de
confecţionare/ producere a semifabricatelor.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Mânuiască maşinile semiautomate şi automate de executare a
semifabricatelor.
FI-2. Execute comenzile tehnice la maşinile semiautomate şi automate.
FI-3. Îndeplinească planuri de lucru, de normare în termenii stabiliţi, la
executarea operaţiilor manuale, semiautomate şi automate.
FI-4. Respecte cerinţele tehnice la efectuarea lucrărilor manuale.
FI-5. Realizeze un proces simplu de producţie.
FI-6. Aplice regulile de securitate şi sănătate în muncă în procesul de lucru cu
mijloacele de producţie.
Administrarea modulului
Unităţi de competenţă

IT

IP

Total
ore

UC1.

Aplicarea documentaţiei tehnice pentru
confecţionarea proceselor de producţie.

30

48

78

UC2.

Utilizarea materialelor conform documentaţiei
tehnice.

36

64

100

UC3.

Executarea manuală a semifabricatelor.

16

80

96

UC4.

Confecţionarea semifabricatelor la maşini
semiautomate.

14

72

86

UC5.

Producerea automată a semifabricatelor.

14

78

92

Evaluare sumativă

2

2

4

114

344

458

Total
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Achiziţii teoretice şi practice
Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1. Aplicarea documentaţiei tehnice pentru confecţionarea proceselor de producţie.
A61. Pregătirea locului de lucru.
A62. Utilizarea documentaţiei la executarea
proceselor manuale.
A63. Respectarea SSM la locul de muncă.
A64. Aplicarea corectă a instrumentelor de
măsură şi control.
A65. Trasarea materialelor după formă şi
dimensiuni.
A66. Citirea documentaţiei tehnice pentru
efectuarea semifabricatelor.
A67. Alimentarea corectă a maşinilor –unelte
cu scule conform documentaţiei tehnice.
A68. Alimentarea corectă a maşinilor –unelte
cu materie primă conform documentaţiei
tehnice.
A69. Ajustarea maşinii conform parametrilor
prescrişi în documentaţia tehnică.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Noţiuni generale despre desene tehnice.
Instrumentele folosite în desenul tehnic.
Formate în desenul tehnic de construcţii de maşini.
Chenarul, inscripţia principal.
Scările utilizate în desenul tehnic de construcţii de
maşini.
Liniile desenului.
Caractere de desen.
Împărţirea cercurilor într-un număr de părţi egale.
Racordări.
Cotarea desenelor.
Proiecţii centrale, paralele.
Noţiuni despre Vederi.
Vederi fundamentale.
Vederi locale.
Noţiuni despre secţiuni.
Secţiuni propriu-zise.
Secţiuni(Tăieturi), Clasificarea secţiunilor.
Proiecţii axonometrice.
Izometria, Dimetria.

LP25. Trasarea materialului de
lucru.
LP26. Alimentarea / dotarea
maşinilor–unelte cu scule şi
materiale de lucru.

Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 2. Utilizarea materialelor conform documentaţiei tehnice.
A70. Pregătirea locului de lucru.
A71. Utilizarea documentaţiei la executarea
proceselor manuale.
A72. Respectarea SSM la locul de muncă.
A73. Identificarea conductorilor după
culoare.
A74. Identificarea conductorilor după
secţiune.
A75. Identificarea şi selectarea contactorilor
conform fişei de lucru.
A76. Identificarea şi selectarea carcaselor
conform cărţii de lucru, planşetei.
A77. Identificarea şi aplicarea garniturii de
etanşare conform cărţii de lucru.
A78. Identificarea furtunilor conform cărţii de
lucru, planşetei.
A79. Aranjarea materialelor pentru
conceperea procesului de producere.
A80. Executarea firelor de probă.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Definirea şi clasificarea materialelor.
Structura materialelor metalice.
Proprietăţile fizice ale materialelor metalice.
Proprietăţile magnetice ale materialelor magnetice.
Proprietăţile şi încercările mecanice ale materialelor.
Proprietăţile şi încercările tehnologice.
Structură primară şi structuri secundare.
Aliaje fier-carbon. Fierul şi carbonul ca elemente
component.
Elaborarea aliajelor feroase.
Fonte, oţeluri.
Cuprul şi aliajele sale.
Bronzurile.
Aluminiul şi aliajele sale.
Aliaje cu bază de staniu şi plumb.
Coroziunea metalelor şi a aliajelor.
Viteza de coroziune.
Protecţia împotriva coroziunii.

LP27. Aprovizionarea locului de
lucru cu materiale necesare.
LP28. Aranjarea ergonomică a
materialelor, instrumentelor
şi sculelor auxiliare la locul
de lucru.
LP29. Verificarea materiei prime
(cantitate, model, culoare
etc.).

Unitatea de competenţă 3. Executarea manuală a semifabricatelor.
A81. Pregătirea locului de lucru.
A82. Utilizarea documentaţiei la executarea
proceselor manuale.
A83. Respectarea SSM la locul de muncă.
A84. Utilizarea corectă a instrumentelor de
debitare.

124.
125.
126.
127.
128.
129.

Îndreptarea.
Trasarea semifabricatelor.
Debitarea metalelor.
Îndoirea metalelor.
Pilirea metalelor.
Burghierea.
33 / 56

LP30. Debitarea manuală a
conductorilor, Debitarea
manuală a furtunilor.
LP31. Îndoirea contactorului.
LP32. Cositorirea contactoarelor şi
conductoarelor.

Abilităţi
A85. Respectarea cerinţelor procesuluide
debitare manuală.
A86. Îndeplinirea procesului de cositorire
respectând paşii de lucru.
A87. Introducerea căpăcelelor de protecţie pe
unificatorii sudaţi, respectând cerinţele
cărţii de lucru.
A88. Respectarea corectitudinii de lubrifiere
a garniturii.
A89. Aranjarea corectă a furtunilor în
procesul de contracţie.
A90. Utilizarea corectă a instrumentelor şi
utilajelor la deformarea plastică.

Cunoştinţe
130. Noţiuni generale despre filet.
131. Filetarea.

Lucrări practice recomandate
LP33. Aplicarea căpăcelelor de
protecţie pe unificatorii
sudaţi.
LP34. Lubrifierea elementelor
garniturii.
LP35. Contracţia furtunilor
termontractabile pe
conductoare.
LP36. Introducerea contactoarelor
în carcasă.
LP37. Efectuarea modulelor.

Unitatea de competenţă 4. Confecţionarea semifabricatelor la maşini semiautomate.
A91. Pregătirea locului de lucru.
A92. Utilizarea documentaţiei la executarea
proceselor semiautomate.
A93. Respectarea SSM la locul de muncă.
A94. Executarea corectă a procesului de
dezizolare a conductorilor în regim
semiautomat.
A95. Executarea procesului de sertizare
mecanică, respectînd parametrii indicaţi
în fişa sculei.
A96. Efectuarea sudurii cu ultrasunet a
conductorilor între ei.
A97. Efectuarea sudurii cu ultrasunet a
conductorilor pe contactor.
A98. Efectuarea procesului de clipsare a
unificatorilor de diferite tipuri.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Nituirea metalelor.
Lipirea metalelor.
Sudarea.
Îmbinarea elementelor structurilor metalice cu
şuruburi, Şuruburi.
Scule, dispozitive, maşini şi utilaje folosite la
asamblarea prin şuruburi.
Tehnologii de execuţie a asamblărilor cu şuruburi.
Controlul calităţii asamblărilor cu şuruburi.
Presarea la rece a metalelor.
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LP38. Dezizolarea conductoarelor.
LP39. Sertizarea contactoarelor.
LP40. Sudura cu ultrasunete a
liţelor şi a liţelor pe
contactor.
LP41. Clipsarea unificatorilor
închişi.

Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 5. Producerea automată a semifabricatelor.
A99. Pregătirea locului de lucru.
A100. Utilizarea documentaţiei la executarea
proceselor automate.
A101. Respectarea regulamentului de lucru în
secţia de debitarea automată a
conductoarelor.
A102. Selectarea materialelor pentru debitarea,
sertizarea şi răsucirea automată a
conductorilor.
A103. Fixarea pe maşină a conductorilor,
contactorilor, garniturilor de etanşare
conform documentaţiei tehnice.
A104. Respectarea paşilor de lucru la maşinile
automate pentru debitarea, sertizarea,
răsucirea firelor.
A105. Respectarea paşilor de lucru la maşinile
de debitat furtune.
A106. Debitarea conductorilor, furtunilor şi
sertizarea automată a contactorilor.
A107. Aranjarea semifabricatelor conform
documentaţiei tehnice.

140. Noţiuni asupra maşinilor şi utilajelor destinate
prelucrării mecanice.
141. Aşchierea metalelor. Mişcările necesare la aşchiere şi
dimensiunile aşchiei.
142. Scule aşchietoare.
143. Regimul de aşchiere.
144. Polizarea pieselor.
145. Măsuri de SSM la prelucrările mecanice.
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LP42. Debitarea automată a
conductorilor, Debitarea
automată a furtunilor.
LP43. Răsucirea automată a două
fire şi mai multe fire.
LP44. Introducerea automată a
garniturilor de etanşare.
LP45. Sertizarea automată a
contactorilor.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de
bază la următoarele subiecte:



Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Participarea la o discuţie scurtă pe subiecte de interes.



Comunicarea, în cadrul echipei de lucru, în scopul realizării sarcinilor de
lucru primite.




Comunicarea cu limbaj tehnic în întreprindere.
Traducerea unor mesaje funcţionale (prospect, etichetă) cu ajutorul
dicţionarului.
Proprietăţile fizico-chimice ale materialelor conductoare şi izolatoare.
Citirea desenelor tehnice specifice întreprinderii.
Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).
Respectarea regulilor de SSM .






Specificaţii metodologice
Fiind o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile
teoretice, cât şi pentru cele practice, o condiţie prioritară de parcurgere a modulului este
aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor
practice. Parcursul didactic al modulului va avea un caracter flexibil, care permite
aplicarea atât a strategiilor didactice deductive (de la teorie spre practică), cât şi celor
inductive (de la practică spre teorie). Succesiunea lecţiilor de instruire teoretică şi practică
va depinde de strategiile şi metodele didactice aplicate, dar şi de condiţiile disponibile de
realizare a procesului de instruire.
Activităţile de instruire utilizate de cadrul didactic vor avea un caracter activ-participativ
şi centrat pe elev.
Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modul, poate fi
schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală,
inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut 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
elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe
modul, precum şi numărul de ore alocat pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne
neschimbat. În numărul total de ore alocate stagiilor de practică se include atît instruirea
practică cît şi practica în producere.
Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice 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 scris
cu diferite tipuri de itemi, precum şi test practic, prin care elevul va demonstra că este
capabil să:
−
Organizeze locul de munca specific lucrărilor.
−
Identifice materiale pentru producere.
Aprovizioneze locul de muncă cu materiale.
−
Pregătească echipamentele şi sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor (SDV)
necesare.
−
Execute lucrări de prelucrare manuală, semiautomată şi automată.
−
Execute lucrări de debitare a semifabricatelor cu utilaje semiautomate şi
automate.
−
Verifice calitatea lucrărilor realizate şi să remedieze defectele.
−
Execute reparaţia semifabricatelor.
−
Gestioneze eficient resursele materiale (SDV-uri, materia primă, deşeuri).
−
Efectueze ambalarea şi marcarea semifabricatelor.
−
Aranjeze corect semifabricatele pe dispozitivele corespunzătoare.
Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări şi va evalua atât procesul de realizare a
lucrărilor, cât şi rezultatul lucrărilor, conform fişelor de evaluare. În procesul de evaluare,
elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea
competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic), cadrul didactic va oferi
elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării propuse.
−

Resurse materiale

−

Scule şi utilaj:
Masă de lucru, foarfice, cleşte, scule, maşini semiautomate, maşini automate,
scaner.
Materiale consumabile:
banda adezivă, coliere, contactori, conductori, garnituri de etaşare, furtuni,
căpăcele de protecţie, separator, elemente de fixare, tuburi de protecţie, lăzi,
pungi, cositor, material fluid,.
Echipament de securitate:

−

Halat, mănuşi, ochelari, mască de protecţie.

−
−

−
−

Materiale didactice
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse
materiale minime:
−
set de planşe didactice;
−
materiale foto/video;
−
documentaţie tehnică;
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−
−
−

fişe tehnologice;
calculator
proiector.
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Modulul 6. Montarea semifabricatelor şi manipularea mărfurilor în
procesul de producţie
Scopul modulului. Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de
montare a semifabricatelor şi manipularea mărfurilor în procesul de producţie.
Acest modul vizează dobândirea de competenţe necesare pentru aprovizionare,
transportare şi depozitare a materialelor.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-1. Monteze manual a diverselor elemente constructive al unui cablaj.
FI-2. Aplice utilaje la montarea semiautomată/ automată a componentelor
cablajului.
FI-3. Aranjeze materialele necesare la locul de muncă.
FI-4. Ambaleze produsul finit.
FI-5. Depoziteze materia primă şi a produsului finit.
FI-6. Respecte regulile SSM în timpul procesului de muncă.
Administrarea modulului
Unităţi de competenţă

IT

IP

Total ore

UC1.

Aplicarea utilajului flexibil şi montarea manuală/
automatizată în producţie.

16

112

128

UC2.

Aprovizionarea cu materiale a locului de muncă.

12

40

52

UC3.

Transportul, manipularea şi depozitarea
mărfurilor.

20

54

74

Evaluare sumativă

2

2

4

Total

50

208

258
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Achiziţii teoretice şi practice
Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1. Aplicarea utilajului flexibil şi montarea manuală/ automatizată în producţie.
A108. Pregătirea locului de lucru.
A109. Utilizarea documentaţiei la
executarea proceselor de montare
manuală.
A110. Utilizarea documentaţiei la
executarea proceselor automatizate în
sectorul de montare a conductoarelor.
A111. Respectarea regulamentului de lucru
în secţia de montare a
conductoarelor.
A112. Aplicarea principiilor organizării
proceselor de producţie la montare.
A113. Asamblarea componentelor manual.
A114. Asamblarea componentelor
automat/ semiautomat.
A115. Aplicarea utilajelor flexibil de
producţie.

A116.
A117.
A118.
A119.

146. Principii de organizare ale produc iei.
147. Probleme generale ale automatizării maşinilor
unelte. Introducere.
148. Procesul tehnologic - baza proiectării maşinilor
automate.
149. Definirea automatizării maşinilor unelte.
150. Sisteme de maşini.
151. Structura maşinilor-unelte automate.
152. Oportunitatea automatizării.
153. Sisteme pentru introducerea datelor la maşinile
unelte automatizate.

LP46. Distribuirea conductoarelor şi
derivaţiilor cablajului pe
dispozitivul de asamblare.
LP47. Trecerea conductoarelor prin
manşoane, furtunuri de protecţie.
LP48. Aplicarea benzilor de matisat pe
derivaţiile cablajului.
LP49. Montarea şi fixarea elementelor
constructive ale cablajului.
LP50. Turnarea/spumarea manşoanelor
izolatoare pe conductoarele
cablajelor.
LP51. Înşurubarea cutiilor de siguranţă pe
suporturi de fixare.
LP52. Poziţionarea elementelor fuzibile în
cutia de siguranţă.

Unitatea de competenţă 2. Aprovizionarea cu materiale a locului de muncă.
Facerea comenzii de materiale
154. Rolul şi necesitatea logisticii.
LP53. Alimentarea locului de muncă
necesare.
conform schemei de alimentare.
155. Conexiunile logisticii cu producţia.
Colectarea materialelor.
156. Conceptul de aprovizionare.
Transportarea materialelor în
157. Formele de aprovizionare materială şi cu
producţie.
echipamente tehnice.
Alimentarea locului de muncă cu
materiale de producere.

Abilităţi

A120.
A121.
A122.
A123.
A124.
A125.
A126.

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3. Transportul, manipularea şi depozitarea mărfurilor.
Mânuirea unităţilor de transport în
158. Transporturile de materii prime, materiale.
LP54. Ambalarea şi marcarea produsului
întreprindere.
finit.
159. Căi de raţionalizare a costului transportului.
Folosirea căilor de deplasare în
160. Tipuri de transport.
întreprindere.
161. Tehnologii moderne de transport.
Identificarea materialelor pentru
162. Funcţiile depozitelor.
producţie.
163. Amplasarea depozitelor.
Ambalarea produsului finit.
164. Tipuri de depozite comerciale.
Depozitarea producţiei finite.
165. Amenajarea interioară a unui depozit.
Sortarea deşeurilor de producţie.
Transportarea deşeurilor de
producţie.
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Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de
bază la următoarele subiecte:


Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.



Participarea la o discuţie scurtă pe subiecte de interes.



Traducerea unor mesaje funcţionale (prospect, etichetă) cu ajutorul
dicţionarului.



Proprietăţile fizico-chimice ale materialelor conductoare şi izolatoare.



Evaluarea consecinţelor acţiunii curentului electric asupra propriei persoane şi
a mediului.



Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).



Masnifestarea interesului faţă de studii şi muncă.
Specificaţii metodologice

Fiind o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile
teoretice, cât şi pentru cele practice, o condiţie prioritară de parcurgere a modulului este
aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea activităţilor
practice. Parcursul didactic al modulului va avea un caracter flexibil, care permite
aplicarea atât a strategiilor didactice deductive (de la teorie spre practică), cât şi celor
inductive (de la practică spre teorie). Succesiunea lecţiilor de instruire teoretică şi practică
va depinde de strategiile şi metodele didactice aplicate, dar şi de condiţiile disponibile de
realizare a procesului de instruire.
Activităţile de instruire utilizate de cadrul didactic vor avea un caracter activ-participativ
şi centrat pe elev.
Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modul, poate fi
schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală,
inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut 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
elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe
modul, precum şi numărul de ore alocat pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne
neschimbat. În numărul total de ore alocate stagiilor de practică se include atît instruirea
practică cît şi practica în producere.
Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice 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 scris
cu diferite tipuri de itemi, precum şi test practic, prin care elevul va demonstra că este
capabil să:
−
Organizeze locul de munca specific lucrărilor.
−
Identifice materiale pentru producere.
Aprovizioneze locul de muncă cu materiale.
−
Pregătească echipamentele şi SDV-urile necesare.
−
Execute lucrări de asamblare manuale.
−
Execute lucrări de asamblare cu utilaju semiautomat şi automat.
−
Verifice calitatea lucrărilor realizate şi să remedieze defectele.
−
Execute reparaţia cablajului.
−
Gestioneze eficient resursele materiale (SDV-uri, materia primă, deşeuri).
−
Efectueze ambalarea şi marcarea produsului finit.
−
Transporte materialele şi produse finite în întreprindere.
Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări şi va evalua atât procesul de realizare a
lucrărilor, cât şi rezultatul lucrărilor, conform fişelor de evaluare. În procesul de evaluare,
elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea
competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic), cadrul didactic va oferi
elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării propuse.
−

Resurse materiale
Scule şi utilaj (SDV- uri):
−
Panou de asamblare, masă de lucru, foarfice, scaner.
−
Materiale consumabile:
−
banda adezivă, coliere, contactori, garnituri detaşare, separator, elementre de
fixare, tuburi electrice, cutii, lăzi, pungi, peliculă.
−
Echipament de securitate:
−
Salopetă, mănuşi, bocanci, ochelari.
Regulamente:
−
Regulamentele şi normele din construcţii.
−

Materiale didactice
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse
materiale minime:
−
set de planşe didactice;
−
materiale foto/video;
−
−
−

documentaţie tehnică;
fişe tehnologice;
calculator;
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−
−
−

boxe;
proiector;
tablă.
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Modulul 7. Asigurarea calităţii proceselor de producţie
Scopul modulului. Formarea competenţelor generale şi specifice de asigurare a
calităţii în procesul de producţie.
Acest modul vizează dobândirea de competenţe necesare pentru utilizarea
aparatelor de verificare a calităţii.
La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:
FI-7.
FI-8.
FI-9.
FI-10.
FI-11.

Mânuiască aparatele de verificare a calităţii.
Utilizeze documentaţia tehnică de verificare a calităţii.
Recunoască vizual greşelile apărute în procesul de producţie.
Respecte normele de calitate în cadrul întreprinderii.
Respecte regulile de SSM pentru lucrul cu aparatele şi utilajele utilizate
în asigurarea calităţii.
Administrarea modulului

Unităţi de competenţă

IT

IP

Total
ore

UC1.

Verificarea iniţială a calităţii materialelor şi utilajului

8

32

40

UC2.

Verificarea calităţii produsului în zona de acţiune

8

32

40

UC3.

Verificarea produselor finite

6

46

52

Evaluare sumativă

2

2

4

Total

24

112

136
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Achiziţii teoretice şi practice
Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 1. Verificarea iniţială a calităţii materialelor şi utilajului
A127. Analiza panourilor de informare
referitoare la calitatea produsului.
A128. Respectarea parametrilor de calitate în
procesul de producţie.
A129. Respectarea standardelor de calitate
internaţionale.
A130. Utilizarea diferitor tipuri de verificare a
calităţii.

166. Conceptul de asigurarea calităţii.
167. Terminologia de specialitate utilizată in demersurile
asigurării calităţii.
168. Prezentarea standardelor de calitate, europene şi
internaţionale.
169. Importanţa calităţii in recunoaşterea europeană a
activităţii firmelor.
170. Conceptul de control al calităţii.

LP55. Verificarea pregătirii
maşinilor-unelte conform
instrucţiunilor de utilizare.
LP56. Verificarea parametrilor de
calitate a probei de control.

Unitatea de competenţă 2. Verificarea calităţii produsului în zona de acţiune
A131. Utilizarea şi întreţinerea aparatelor de
verificare.
A132. Documentarea parametrilor de calitate
verificaţi.
A133. Marcarea produselor şi materialelor
verificate.
A134. Evaluarea riscurilor în timpul
supravegherii calităţii.
A135. Reclamarea produselor/materialelor în
timpul asigurării calităţii.

171. Evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia
calităţii.
172. Elementele de conducere a sistemului calităţii.
173. Elementele de desfăşurare a sistemului calităţii.
174. Documentaţia sistemului calităţii.
175. Importan a instruc iunilor de proces, a instruc iunilor
de utilizare œi între inere.

LP57. Verificarea calităţii
prelucrării proceselor în zona
de acţiune.
LP58. Verificarea parametrilor de
calitate în timpul procesului
de lucru.

Abilităţi

Cunoştinţe

Lucrări practice recomandate

Unitatea de competenţă 3. Verificarea produselor finite
A136. Omologarea dispozitivelor de asamblare
confecţionate în interiorul întreprinderii.
A137. Respectarea lungimii derivaţiilor
modulelor şi cablajelor.
A138. Identificarea corectă a elementelor de
siguranţă.
A139. Depozitarea produselor/ materialelor
defectate.
A140. Verificarea finală a calităţii.
A141. Depistarea şi înlăturarea defectelor la
finisarea lucrului.

176. Evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia
calităţii.
177. Elementele de desfăşurare a sistemului calităţii.
178. Calitatea totală.
179. Calitatea externă.
180. Noţiuni generale despre FMEA (analiza greşelilor şi
remedierea lor).
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LP59. Verificarea prezenţei şi
corectitudinea fixării a
pieselor de fixare şi susţinere.
LP60. Verificarea corectitudinii
poziţionării elementelor de
siguranţă cu imaginea de pe
camera video.
LP61. Verificarea continuităţii
circuitului electric a
modulelor şi cablajelor.
LP62. Verificarea geometriei
modulelor şi cablajelor şi
lungimii derivaţiilor.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
Pentru realizarea finalităţilor modulului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de
bază la următoarele subiecte:


Exprimarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.



Participarea la o discuţie scurtă pe subiecte de interes.



Comunicarea cu limbaj tehnic în întreprindere.



Traducerea unor mesaje funcţionale (prospect, etichetă) cu ajutorul
dicţionarului.



Proprietăţile fizico-chimice ale materialelor conductoare şi izolatoare.



Citirea desenelor tehnice specifice întreprinderii.



Utilizarea calculatorului (editare de text, internet, calcul tabelar).



Respectarea regulilor de SSM .
Specificaţii metodologice

Pentru parcurgerea cu succes a modulului, se recomandă implementarea
strategiilor şi metodelor didactice care vor motiva elevul să înveţe a învăţa. Ordinea de
parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului, poate fi schimbată, dacă nu este
afectată logica de formare a competenţelor profesionale.
Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală,
inclusiv şi pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, rămâne
la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Orele vor fi repartizate
în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul
de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul total de ore pe modul, precum şi
numărul de ore alocat pentru instruirea teoretică, va rămâne neschimbat. În numărul total
de ore alocate stagiilor de practică se include atît instruirea practică cât şi practica în
producere.
Cadrele didactice vor utiliza activităţi de instruire centrate pe elev şi vor aplica
metode de învăţare cu caracter activ-participativ.
Sugestii de evaluare
Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.
Pentru colectarea dovezilor referitor la deţinerea competenţelor profesionale
specificate în prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test
teoretic, prin care elevul va demonstra că este capabil să:
−
Clasifice utilajele după destinaţie.
−
−
−

Identifice cerinţele faţă de elementele constructive.
Clasifice mijloacele tehnice în producţie.
Caracterizeze valorile verificate.

−
−
−
−

−

Verifice calitatea dispozitivului de asamblare.
Utilizeze echipamentul individual de protecţie.
Respecte normele de securitate şi sănătate în muncă în procesul de lucru.
Selecteze diferite tipuri de utilaje, scule, instrumente în asigurarea calităţii
produselor.
Identifice posibilele riscuri şi pericole în asigurarea calităţii produselor.

Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă
executarea sarcinii practice de montare şi demontare a aparatelor de verificare respectând
normele de securitate şi sănătate în muncă.
Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări şi va evalua atât procesul de executare a
sarcinii, cât şi rezultatul lucrării, conform fişelor de evaluare. Atenţie sporită va fi
acordată respectării regulilor de securitate şi sănătate în muncă. În procesul de evaluare,
elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru demonstrarea
competenţelor. După administrarea testelor (teoretic şi practic), cadrul didactic va oferi
elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.
Resurse materiale
Scule şi utilaj (SDV- uri):
−
planşe de montaj, foarfece, rigla, aparate de măsură electrice, pneumatice şi
mecanice.
Echipament de securitate:
−
îmbrăcăminte de protecţie individuală;
−
protectoare pentru ochi.
Regulamente și instrucţiuni de lucru:
−
regulamentele şi normele de producţie;
−
instrucţiuni de exploatare a utilajului.
Materiale didactice:
Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse
materiale minime:
−
−
−
−
−

set de planşe didactice;
materiale foto/video;
documentaţie tehnică;
fişe tehnologice;
proiector.
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VI. Specificul formării profesionale prin sistem dual
Acest curriculum se referă la o abordare duală a procesului de formare
profesională. Această abordare duală nu este deocamdată aplicată pe larg pe teritoriul
Republicii Moldova, de aceea, va fi descrisă pe scurt în acest capitol. În lipsa unei
perceperi adecvate a abordării duale, acest curriculum nu poate fi înțeles și utilizat în
modul corespunzător.
Instituțiile de învățământ profesional tehnic sunt cele mai relevante pentru
desfășurarea cu succes a formării profesionale într-un cadru instituțional și sunt cele mai
răspândite în Republica Moldova. Acestea asigură elevilor instruirea teoretică necesară
pentru practicarea meseriei, iar agentul economic oferă instruirea practică de profil în
vederea acumulării competențelor practice necesare pentru exercitarea cu succes a
meseriei. Spre deosebire de învățământul profesional tehnic, oferit exclusiv în cadrul
instituțiilor educaționale, partenerii implicați în formarea profesională prin sistem dual
sunt, deopotrivă, instituția de învățământ și întreprinderea formatoare.
Astfel, participantul la procesul de instruire este atât elev al instituției de
învățământ cât și are statut juridic asimilat celui de salariat al întreprinderii formatoare.
(în baza unui contract de ucenicie). Instituția de învățământ profesional tehnic se
concentrează asupra instruirii teoretice, în timp ce întreprinderea formatoare asigură
instruirea practică. În general, instruirea teoretică, asigurată în cadrul instituției de
învățământ profesional tehnic, ar trebui să acopere aproximativ 30% din volumul total al
formării profesionale, în timp ce instruirea practică ar trebui să acopere aproximativ 70%
din volumul acesteia.
Această repartizare a instruirii teoretice și practice între instituțiile de învățământ
profesional tehnic și companiile formatoare nu presupune faptul că instruirea practică nu
ar trebui să fie realizată sau că trebuie eliminată definitiv din cadrul instituțiilor de
învățământ profesional tehnic. Lecțiile teoretice trebuie completate cu demonstrații
practice și, în unele cazuri speciale, chiar și cu exerciții practice. Trebuie să ținem cont
întotdeauna de faptul că competențele constau atât din abilități, cât și din cunoștințe. Acest
lucru înseamnă, de asemenea, că instruirea practică furnizată în cadrul companiilor
formatoare include anumite explicații și instrucțiuni (ce pot fi considerate ca fiind parte a
instruirii teoretice). Cu toate acestea, ori de câte ori va fi posibil, instruirea teoretică va fi
realizată în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic, în timp ce instruirea
practică va fi asigurată de către companiile formatoare. Avantajele unei astfel de abordări
duale sunt evidente:
 Instituția de învățământ profesional tehnic necesită un buget mai mic pentru
utilajele și echipamentele costisitoare necesare instruirii practice.
 Personalul didactic din cadrul instituției de învățământ profesional tehnic își
poate concentra atenția și eforturile asupra pregătirii lecțiilor teoretice.
 Instituția de învățământ profesional tehnic nu trebuie să furnizeze multitudinea
de consumabile necesare pentru desfășurarea exercițiilor practice.
 Compania formatoare poate antrena ucenicul în condiții reale de muncă
conform necesităților actuale ale pieței forței de muncă.
 Compania formatoare poate forma/îmbunătăți competențele elevului în
funcție de necesitatile companiei.
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Compania formatoare poate angaja elevul cu normă redusă de muncă, astfel
acesta devine membru real al echipei (spre deosebire de un elev la practică în
producție).
 Ucenicul obține șanse reale de angajare, datorită pregătirii realizate în condiții
reale de muncă în cadrul unei companii.
 Ucenicul își poate îmbunătăți competențele personale, sociale și de altă natură,
care îl vor ajuta să se realizeze atât pe plan profesional, cât și personal.
 În cazul unei formări reușite, ucenicul va avea o perspectivă de muncă pe
termen lung și diverse oportunități de carieră.
Toate modulele acestui curriculum includ atât formarea practică, cât și cea
teoretică. Curriculumul definește în detaliu pregătirea teoretică, realizată în cadrul
instituțiilor de învățământ. Un plan de instruire suplimentar definește componentele
practice ale formării.
Deoarece întreg procesul de instruire ar trebui să fie orientat spre acțiune și
activități practice, obiectivele învățării descriu activități. Datorită acestui fapt, toate
obiectivele de învățare includ verbe active (conform taxonomiilor utilizate în mod
obișnuit).
În special, la etapa de pilotare a formării profesionale în sistem dual în Moldova,
toate activitățile de instruire trebuie să fie realizate într-un mod flexibil. Acest lucru
înseamnă că toate obiectivele de învățare ale curriculum-ului și planului de instruire
trebuie să fie acoperite de programul de formare. Cu toate acestea, în cazuri justificate,
instituțiile de învățământ și companiile formatoare pot modifica distribuția de conținuturi
și obiective de învățare între ele atâta timp cât toate componentele curriculum-ului și
planului de instruire sunt acoperite de activitățile comune ale instituției de învățământ
profesional tehnic și companiei implicate.
La sfârșitul programului de formare va avea loc o evaluare finală. Aceasta va fi
orientată spre activitățile practice, desfășurate la locul de muncă. Echipa de evaluare va
fi formată din reprezentanți ai companiilor formatoare și/sau reprezentanți din domeniul
relevant, reprezentanți din cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic, precum și
din cadrul instituțiilor relevante din sectorul privat.. Având în vedere relevanța acestei
evaluări finale, instituțiile de învățământ profesional tehnic și companiile formatoare
trebuie să se asigure de faptul că toate modulele au fost predate în mod corespunzător și
în conformitate cu programul de formare și curriculum.
Ca dovadă a faptului că toate modulele au fost predate în mod corespunzător,
elevul va prezenta Agenda de formare profesională ca un raport integral în acest sens,
echipei de evaluare, înainte de examinarea finală.
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VII. Sugestii metodologice
Curriculumul la meseria "Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate"
orientează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire în vederea
formării competenţelor profesionale şi sociale corespunzătoare cerinţelor pieţii muncii.
În acest context, strategiile didactice se caracterizează prin flexibilitate,
adaptându-se la situaţiile şi condiţiile de învăţare a contextului educaţional. Eficienţa
procesului de învăţământ poate fi asigurată de selectarea reuşită a metodelor, tehnicilor,
mijloacelor de învăţare, a formelor de organizare şi de îmbinarea armonioasă a acestora
oportune situaţiilor de învăţare.
Diversitatea mijloacelor didactice actuale motivează elevii pentru învăţare şi
formează abilităţi profesionale. Un rol important, în acest caz, le revine mijloacelor
audiovizuale şi anume: computerul, notebookul, videoproiectorul, filmele didactice pe
CD-uri, soft-urile educaţionale etc. Un alt tip de mijloace didactice eficiente sunt
mijloacele didactice ilustrative: fişe instructiv-tehnologice, cartele tehnologice, planşe
referitoare la comportamentul personal al operatorului, locul de muncă şi activităţi
realizate la locul de muncă, scheme tehnologice de lucru al operatorului etc.
Metodele interactive asigură o educaţie dinamică, formativă, motivantă, reflexivă,
continuă. Metodele cele mai recomandate în formarea profesională care presupun
îmbinarea cunoştinţelor teoretice şi practice sânt: demonstraţia, exerciţiul, algoritmizarea,
lucrarea practică, Case-study-method (metoda situaţiei), simularea de caz,
problematizarea, observaţia, brainstorming, jocul de rol etc.
Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator, implicând activ pe cel
ce învaţă.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi
de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare
ale fiecărui elev. Acestea vizează următoarele aspecte:


aplicarea metodelor centrate pe audient, pe activizarea structurilor cognitive şi
operatorii ale cursanţilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe
transformarea cursantului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;



îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual
al cursantului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia
proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul
individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de
echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei etc.;



însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pe parcursul modulelor pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:



demonstraţii de realizare a lucrărilor;
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exerciţii practice de realizare a lucrărilor;



exerciţii practice de evaluare, autoevaluare şi control a executării lucrării şi a
rezultatului obţinut;



vizionări de materiale video;



studii de caz "Determinarea defectului produsului finit şi cauzei apariţiei
acestuia".

Este recomandată învăţarea individuală, lucrul în perechi sau pe grupe în funcţie
de conţinuturi. Este recomandată utilizarea lucrului cu computerul atunci când
conţinuturile sunt adecvate.
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi
demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

VIII. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale
În procesul de formare profesională, în contextul structurării procesului de
învăţământ pe module axate pe competenţe, se utilizează o gamă amplă de modalităţi de
evaluare:


evaluarea diagnostică,



evaluarea formativă,



evaluarea sumativă,



evaluarea autentică,

 evaluarea pentru certificare.
Evaluarea diagnostică stabileşte nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor
şi a competenţelor formate la elevi. Acest tip de evaluare se realizează la începutul
procesului de instruire profesională cu scopul de a identifica nivelul de alfabetizare
funcţională la elevi, precum şi aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire, realizate
prin programe de recuperare.
În contextul unui învăţământ axat pe competenţe vectorul evaluării este orientat
spre evaluarea formativă – proces continuu de observare a formării elevului în procesul
de instruire. Acest tip de evaluare se realizează pe tot parcursul activităţii de instruire şi
oferă un feedback relevant în legătură cu procesul de formare a competenţelor.
Astfel, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a
competenţelor la elevi reflectate în standardul ocupaţional.
În acest context, în activitatea didactică va reuşi acel profesor care va oferi la lecţii
un set de sarcini didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomiilor corespunzătoare,
fapt ce va permite valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui elev şi va permite
profesorului să ghideze şi să monitorizeze activitatea de formare a competenţelor
profesionale la elevi.
În procesul de evaluare formativă sunt utilizate diverse modalităţi de evaluare:
observaţia, răspunsuri orale ale elevilor, lucrări scrise, lucrările practice etc.
Un interes deosebit prezintă lucrările practice, în cadrul cărora elevii sunt puşi în
situaţia de a executa ei însuşi, sub conducerea şi îndrumarea cadrului didactic, a diferitor
sarcini cu caracter aplicativ în vederea fixării şi consolidării cunoştinţelor şi a formării
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priceperilor şi deprinderilor. Astfel, lucrările practice presupun un volum mai mare de
muncă independentă din partea elevilor.
Activităţile practice nu vizează numai o acumulare de cunoştinţe. R. Tavernier
arată că ele trebuie să dezvolte la elevi anumite abilităţi de folosire a cunoştinţelor.
La probele practice se evaluează competenţa de a:
−
duce evidenţă materiei prime după calitate şi cantitate;
−
monitoriza parametrii tehnologici;
−
pregăti materia primă şi auxiliară;
−
supravegherea şi operarea utilajul: pregătirea pentru lucru, pornirea, reglarea
parametrilor de lucru, supravegherea funcţionării, oprirea;
−
mânuirea utilajul tehnologic;
−
duce evidenţa registrului tehnologic;
−
verifica calitatea producţiei.
Evaluarea sumativă este o evaluare finală care evidenţiază nivelul de pregătire
profesională a elevului implicat într-o activitate de formare după o anumită perioadă de
timp; ea se realizează prin: teste sumative, examene etc. Acest tip de evaluare are drept
scop atestarea progreselor elevilor în formarea competenţelor / certificarea.
Evaluarea autentică este un tip de evaluare, utilizat în special, în cadrul
activităţilor practice care evaluează aptitudinile şi competenţele elevului, plasat într-o
situaţie similară condiţiilor reale de viaţă – viaţa de zi cu zi sau activitatea profesională.
Evaluarea de certificare este un proces de evaluare cu da/nu şi indică
oportunitatea continuării studiilor sau renunţarea la studii. În curriculum o astfel de
evaluare are loc la finele fiecărui modul sau poate fi la încheierea procesului de
instruire/formare, după care elevul primeşte un certificat de calificare.
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