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INTRODUCERE
prof. dr. Laura Maria Cârstea

Viaţa devine ea însăşi o uriaşă şcoală deschisă tuturor,
în care omul nu încetează niciodată să înveţe.
(I. A. Comenius)

Un ghid metodic este expresia tuturor cunoştinţelor profesionale, constituite astfel încât să
asigure transfer calitativ de competenţe transversale , atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice ce
predau discipline de specialitate.
Ghidul metodic – Sugestii pentru îmbuntăţirea pregătirii profesionale a elevilor de la
specializările Economic şi Comerţ, a fost elaborat de profesorii beneficiari ai Proiectului de Mobilitate
Erasmus+ Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene (2018-1-RO01-KA102048405), implementat de Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi în perioada 1 noiembrie
2018 – 31 octombrie 2019. Activitatea de formare a profesorilor s-a desfăşurat în Lisabona, Portugalia, şi
a căutat să răspundă nevoii de a a optimiza strategia educaţionale pentru o formare profesională de
calitate a absolvenţilor noştri..
Dezvoltarea competentelor pedagogice, de specialitate şi personale a profesorilor s-a realizat prin
observarea şi experimentarea de noi metode şi mijloace educaţionale în instituţii similare din Portugalia,
în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic şi a creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii a
absolvenţilor noştri. Experienţa acumulată constituie o resursă importantă pentru dezvoltarea
competenţelor pedagogice ale profesorilor de specialitate, transpusă în prezentul ghid metodic.
Scopul principal al materialului de faţă este să ajute cadrele didactice care predau discipline de
specialitate pentru specializările Tehnician în activităţi economice şi Tehnician în activităţi de comerţ să identifice
noi instrumente de lucru şi metode active de învăţare a conţinuturilor teoretice, astfel încât elevii să aplice
în practică, spre beneficiul personal şi professional, tot ceea ce au dobândit prin pregătirea lor teoretică şi
de specialitate.
CE ESTE NOU? Noutatea vine din modul în care sunt asociate rezultatele educaţionale cu cele
economice, prin prisma operatorilor economici, modul în care resursele alocate cu scopul educării se
transformă în efecte la nivelul individului, cum poate ajuta elevul ca viitor absolvent să aibă o bună
inserţie pe piaţa muncii.
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ABILITĂŢI, CUNOŞTINŢE ŞI ATITUDINI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ – ANALIZĂ
COMPARATIVĂ ÎNTRE SISTEMUL ROMÂNESC ŞI CEL PORTUGHEZ

prof. dr. Laura-Maria Cârstea
Omul caută adevărul în măsura în care structura minţii şi a raţiunii sale i-o fac accesibilă, dar nu poate deveni
nicicând atotştiutor. Omul nu poate fi niciodată absolut sigur că cercetările sale nu sunt însoţite de erori, iar singura opţiune
pe care o are este să-şi supună în mod repetat teoriile celor mai critice reexaminări. (Ludwig von Mises)
În urma stagiului de formare pentru cinci profesori care predau discipline de specialitate pentru
profilul Servicii, specializările Economic şi Comerţ, în cadrul Proiectului de Mobilitate Erasmus+
Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene (2018-1-RO01-KA102-048405), au
fost abordate teme de interes major, s-au realizat dezbateri şi conexiuni, s-au identificat asemănări şi
deosebiri între sistemele de învătământ românesc şi portughez, s-au analizat concluziile.
Figura 1 – Structura învăţământului portughez (obligatoriu până la 18 ani)

A doua șansă este destinată celor care nu au finalizat nivelul
de bază și/sau secundar până la vârsta de 18 ani.

Sursa: prelucrare personală în urma stagiului de formare
Programul de lucru din timpul formării în Lisabona, discuţiile şi analizele avute asupra
oportunităţilor de formare în domeniile Economic şi Comerţ trimit abordarea noastră mai mult în planul
învăţământului profesional.
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Centrul de asistenţă de specialitate portughez este un serviciu care îşi propune să promoveze
existenţa unor condiţii care să asigure integrarea deplină a elevilor cu cerinţe speciale, dar nu numai (în
şcolile din Lisabona sunt foarte mulţi elevi imigranţi, de naţionalităţi, religii şi rase diferite, protejaţi şi
sprijiniţi în integrarea lor în învăţământul portughez).
Acest centru îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu
direcţia grupului şcolilor, a structurilor de coordonare
educaţionale, alte agenţii şi servicii comunitare de promovare,
urmărind diversificarea şi flexibilizarea intervenţiilor necesare
pentru reuşita şcolară a elevilor, în general, şi în special a
elevilor cu nevoi educaţionale speciale permanente.
ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA a fost
instituţia de învăţământ unde s-au desfăşurat sesiunile de
formare şi schmbul de bune practici pe perioada mobilităţii,
având un profil similar Liceului Tehnologic Economic „Virgl
Madgearu Iaşi”.
Înfiinţată în Lisabona la 16 octombrie 1989, Şcoala de
Comerţ din Lisabona oferă elevilor săi o gamă extinsă de cursuri profesionale şi vocaţionale, bazându-şi
oferta educaţională pe o strânsă relaţie cu piaţa muncii, pe aplicarea metodelor active şi crearea unor
spaţii inovative de predare.
Şcoala de Comerţ are statutul de „şcoală profesională privată”, însă finanţarea este realizată de la
stat, elevi (taxe cuprinse între 35 şi 150 de euro pe lună) şi sponsorizări ale agenţilor economici unde
elevii îşi desfăşoară practica. Modul de realizare a orelor de practică este asemănător sistemului de
învăţământ dual german, model implementat şi în şcoala noastră de doi ani.
Agenţii economici susţin foarte mult activităţile şcolii, prin premii oferite elevilor performanţi şi
sunt foarte interesaţi de primirea acestora în stagiile de practică. De asemenea, laboratoarele de comerţ
unde elevii realizează orele de practică sunt foarte bine dotate, existând săli ce imită foarte bine un
supermarket, cu materiale didactice, vitrina unui magazin sau laboratoare de design comercial şi
marketing, ca în pozele de mai jos.
Materiale didactice din laboratorul de comerţ
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Agenţii economici colaboratori ai Şcolii de Comerţ

Figura 2 – Studiu comparativ privind educaţia şi pregătirea de specialitate
Principii în practica
portugheză

Asemănări

Deosebiri
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Sursa: prelucrare personală în urma stagiului de formare
Total ore de pregătire de specialitate
PORTUGALIA:

1730 ore pe parcursul a trei ani

ROMÂNIA:

1656 ore pe parcursul a patru ani

Câteva conţinuturi de specialitate identificate atât în invăţământul portughez, cât şi în cel
românesc sunt redate în cele de urmează:

Evaluarea
nevoilor

clientului

Mesaje orale (înregistrate sau emise de professor sau elevi, informaţii simple despre lumea
imediată şi activitatea profesională);
Prezentări orale pe teme de specialitate (compoziţie, condiţii de păstrare/utilizare a produsului,
denumirea produsului/producătorului/importatorului, cantitatea ambalată, termen de valabilitate);
Texte publicitare (materiale promoţionale simple);
Întâmpinarea clientului adoptând un comportament profesional (utilizarea adecvată a
formulelor de politeţe în relaţiile comerciale, ţinuta, atenţia, nivelul limbajului, atitudini non-verbale,
formule de salut; stabilirea unor legături între caracteristicile diferitelor tipuri de client şi comportamentul
acestora în materie de cumpărături);
Utilizarea tehnicilor de comunicare (dialog, chestionare cu întrebări deschise şi închise,
stabilirea momentului favorabil contactului cu clientul) în relaţia cu clientul;
Identificarea motivelor de cumpărare ale clienţilor (satisfacerea unei nevoi de bază, dorinţa de
a economisi, siguranţa, costuri reduse, încredere, comoditate, curiozitate, protecţia mediului, starea de
bine şi sănătate).

Argumentarea
vânzării
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Conceperera unui scenariu de vânzare în funcţie de tipurile de client (în funcţie de
caracteristicile demografice, socio-culturale, economice, psihologice);
Pregătirea unei argumentări pe baza criteriilor prestabilite (nevoile clientului, caracteristici şi
calităţi specifice ale proprietăţii produselor propuse, servicii disponibile, termene de livrare, preţ,
modalităţi de plată, valoarea psihologică a produselor);
Anticiparea obiecţiilor şi răspunsurilor la obiecţii (legate de preţ, culoare, mod de plată,
condiţii de livrare, condiţii de întreţinere, durabilitate, consum, fiabilitate);
Formularea ofertei de preţ şi justificarea ei (în funcţie de materia primă, durata de folosinţă,
comoditate în utilizare, caracterul de noutate, reputaţia mărcii, politica firmei).

Încheierea
vânzarii

Aplicarea tehnicilor de încheiere a vânzării (întrebări de control, întrebări alternative,
rezumarea avantajelor, recomandarea din partea vânzătorului cu privire la produsele complementare sau
suplimentare);
Calcularea contravalorii mărfurilor şi fidelizarea clientului (reduceri comerciale, reduceri
financiare, cărţi de fidelitate, cărţi de credit pentru magazin);
Eliberarea mărfurilor (ambalare, salutul de încheiere);
Oferirea serviciilor post-vânzare (transport la domiciliu, completarea documentelor).
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NU UITAŢI!

publicitatea – include totalitatea mijloacelor şi tehnicilor utilizate pentru informarea
consumatorilor privind diverse produse/servicii, având ca scop crearea unei imagini favorabile de lungă
durată asupra acestora;
promovarea vânzărilor – reprezintă totalitatea acţiunilor ce constau în acordarea de
stimulente pe termen scurt, în plus faţă de avantajele oferite de produsul/serviciul respectiv, cu scopul de
a încuraja achiziţionarea sau vânzarea acestuia;
relaţiile cu presa – au scopul de a atrage atenţia asupra unei persoane, a unui produs sau
serviciu;
comunicările firmei – au scopul de a face cunoscută firma publicului;
lobby-ul – presupune stabilirea unor relaţii cu organismele legislative şi guvernamentale, cu
scopul de a promova sau anula anumite reglementări;
consultanţa – presupune sfătuirea conducerii firmei privind problemele, atitudinea, imaginea
şi prestigiul firmei.
Munca în echipă

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

ERASMUS+ VET

1.
2.
3.
4.

Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate.
Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.
Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.
Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.
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Responsabilitate şi autoritate
Fiecare practicant trebuie să îşi ştie cu precizie câmpul de intervenţie şi responsabilitatăţile sale.
Aceasta implică definirea misiunilor, contribuţiilor şi activităţilor fiecăruia şi comunicarea lor în cadrul
firmei.
O activitate de succes depinde în foarte mare măsură de angajaţi, de gradul lor de pregătire şi de
cât de mult se adaptează ei la specificul firmei.
Redactarea fişelor de post pentru fiecare funcţie este utilă deoarece:
1.

Permite fiecăruia înţelegerea mai bună a rolului său.

2.

Fiecare ştie ce se petrece înainte şi după activitatea sa.

3.

Evită conflictele şi pierderile de timp.

4.

Facilitează o bună desfăşurare în faţa unei situaţii neprevăzute sau dificile.

5.

Responsabilizează şi motivează fiecare funcţii.

Competenţe cheie
O echipă are un ţel, o strategie de lucru. Pleacă dintr-un punct, parcurge un drum stabilit, ajunge
la un scop prevăzut. Ea are sarcini de îndeplinit şi rezultate.Utilizează colaborarea.

S-a dovedit că învăţarea în echipă este superioară
învăţării de unul singur!

Echipa îşi creează propria identitate, care nu se regăseşte în grupurile obişnuite (ex: echipa de
la McDonalds).
Identitatea şi imaginea pe care si-o creează o echipă îi ajută pe membrii săi să fie motivaţi să
lucreze împreună.
Echipele fac posibilă apariţia loialităţii („Toţi pentru unul...”). Membrii înşişi stabilesc nişte
norme pe care le menţin. Cheia succesului unei echipe nu este liderul, ci împărţirea funcţiilor echitabil
între membrii săi.
Ţinta echipei nu se poate atinge prin eforturile unei singure persoane, fie ea şi liderul.
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„Să formezi o echipa este doar începutul, să rămâi alături de aceasta este progresul, să lucrezi
în echipă este succesul” – Henry Ford.
Munca în echipă presupune egalitate. Se poate întâmpla ca anumiţi membri ai echipei să-şi
dorească succesul doar pentru ei şi de aceea sunt refractari la ideea de a coopera sau împărţi informaţiile
cu alţii. Aceasta nu numai că dăunează cooperării în cadrul echipei, dar întârzie şi realizarea sarcinilor (cu
consecinţe negative pe alte planuri: salarii, imaginea firmei etc.).
Munca în echipă poate însemna succes. Dar aceasta depinde de modul în care este formată
echipa şi de relaţiile ce se leagă între colegi. Solidaritatea echipei este obţinută prin cooperarea dintre
membrii acesteia, prin COEZIUNE. Echipe e solidară când membrii ei au încredere unii în ceilalţi, când
se respectă, când se sprijină reciproc în vederea realizării scopului comun.
Munca în echipă prezintă numeroase avantaje: primele şi cele mai evidente sunt cele legate de
climatul afectiv pozitiv care se presupune a se constitui în echipă. Membrii unei echipe ajung să se
cunoască foarte bine, conlucrând la depăşirea dificultăţilor curente. În plus, diversitatea şi varietatea
soluţiilor oferite creşte cel puţin aritmetic cu fiecare membru. Lucrul în echipă poate fi de aceea extrem
de motivant, deoarece fiecare proiect aduce cu sine experienţa contactului cu ceilalţi şi bucuria de a
beneficia de sprijinul acestora.
Oamenii nu regreta nimic mai mult la schimbarea unui loc de munca decât lipsa unui fost coleg la
noul loc de muncă. Dacă aceste legături ajung să fie puternice, confortul afectiv poate suplini şi
compensa alte lipsuri, inclusiv în salarizare. Iată de ce lucrul în echipă este adesea folosit ca mijloc de
combatere şi diminuare a rutinei zilnice. Nu salariul constituie cel mai important factor de motivare ci
conţinutul muncii, natura sarcinilor curente şi modul în care această activitate, prestată 8-10 ore pe zi în
fiecare zi, corespunde cel mai bine necesităţilor interne de creştere şi dezvoltare. Ce înseamnă o muncă
rutinantă: este o muncă obişnuită, care nu aduce nimic nou în planul solicitărilor cognitive. Oamenii simt
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că se pot detaşa şi că pot aplica acelaşi pattern acţional în fiecare zi. La un moment dat chiar, anumite
activităţi pot fi efectuate cu jumătate de atenţie, ceea ce lasă timp pentru meditaţie şi în paralel pentru
întărirea convingerii că nu mai este nimic de învăţat şi deci că este timpul unei schimbări. În acest
moment oamenii încep să caute să compenseze, urmărind să identifice diverse mijloace prin care pot
depăşi plictiseala şi plafonarea. Astfel de debuşee pot fi discuţiile cu colegii sau microactivităţi posibil de
efectuat în momentele mai libere. Dacă mijloacele de compensare nu sunt suficiente, treptat se
acumulează tot mai mult stres şi frustrare în legătură cu jobul curent, intrându-se într-un cerc vicios.
Discuţia cu un coleg, împărtăşirea problemelor pot însă diminua mult efectele negative ale rutinei.
Pe de altă parte, munca în echipă îşi poate avea şi reversul său, în cazul în care echipa a fost prost
construită ori există conflicte. Faptul de a depinde de cineva poate fi destul de frustrant pentru unii, mai
ales atunci când partenerii nu îşi respectă angajamentele, şi termenele sunt depăşite în lanţ, întârzierea
amplificându-se continuu. Iată de ce se acorda atât de multa importanţă prezenţei unor calităţi absolut
necesare acestui tip de organizare a muncii.
Comunicarea, dialogul şi capacitatea de a interacţiona eficient, de a răspunde operativ cerinţelor
altora, de a putea prelua creativ ideile din grup şi de a oferi în acelasi timp, fără egosim, suport celorlalţi
sunt principalele cerinţe dar şi calităţi ale unui bun teamplayer. Răbdarea şi toleranţa privind stilul ori
neajunsurile celorlalţi desăvârşesc acest profil psihologic. Echipa înseamnă comunicare directă şi făţişă,
obligând la asumarea constantă a responsabilităţii propriilor sarcini deoarece neîndeplinirea acestora e
imediat sancţionată de grup.

În concluzie, înţelegerea autentică a conceptului de echipă şi
aplicarea lui în practică înseamnă beneficii reale de ambele părţi:
organizaţie, respectiv angajat.
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MODEL FIŞĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ
PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PRIVIND
UTILIZAREA SOFTURILOR CONTABILE
NUME ȘI PRENUME ELEV__________________________________________________
CADRU DIDACTIC: prof. dr. Cârstea Laura-Maria
Perioada:

Criterii de apreciere a performanţei /Indicatorii de
realizare

Punctaj
Maxim

1. Selectarea informaţiilor necesare pentru identificarea şi
evaluarea softurilor specializate necesare locului de muncă

18

2. Alegerea instrumentelor de lucru: foi de flipchart, marker

12

3. Respectarea etapelor prezentate de cadrul didactic

10

4. Realizarea identificării şi evaluării softurilor specializate
necesare locului de muncă

20

5. Utilizarea corectă a noţiunilor ştiinţifice

10

6. Folosirea corectă a terminologiei de specialitate

6

7. Prezentarea unei aprecieri globale a muncii realizate

6

8. Argumentarea activităţii realizate

12

9. Indicarea corectă a softului specializat

6

PUNCTAJ TOTAL

Obţinut

100
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Nr.
crt.
NUME
PRENUME
ELEV
PRACTICANT

max. 10p
max. 25p
max. 15p

PPUNCTAJ FINAL

Activităţi practice privind registrele
contabile utilizate, monografii
contabile complexe

Activităţi practice privind
înregistrarea evenimentelor şi
tranzacţiilor din contabilitate cu
ajutorul softului specializat.

max. 25p

Activităţi practice privind utilizarea
Planului general de conturi pentru
înregistrarea ev. şi tranzacţiilor cu
ajutorul softului

Activităţi practice privind
identificarea tipurilor de softuri
specializate necesare locului de muncă pentru gestiunea mijloacelor fixe,
pentru gestiunea stocurilor, clienţi,
furnizori, calculul salariilor, evidenţă
încasări şi plăţi pentru obţinerea
registrului de casă
Activităţi practice privind
implementarea softului specializat
la locul de muncă

Liceul Tehnologic Economic
„Virgil Madgearu”
Iaşi

Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene
Proiect de mobilitate 2018‐1‐RO01‐KA102‐048405

MODEL RAPORT DE EVALUARE A ELEVILOR

Unitatea de invăţământ: Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi
Clasa: a XI-a A
Profilul/Specializarea: Tehnician în Activități Economice
Modulul VI: STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PRIVIND UTILIZAREA
SOFTURILOR CONTABILE
Perioada: 07-11 octombrie 2019

CRITERII DE EVALUARE

1.
max. 25p

2.

3.
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CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ: MANAGEMENTUL PROIECTELOR
În urma participării la schimbul de bune practici la ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA în
cadrul Proiectului de Mobilitate Erasmus+ Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde
europene (2018-1-RO01-KA102-048405), profesorii beneficiari au identificat posibilităţi de realizare a
unor activităţi didactice axate pe aplicaţii practice de valorificare a cunoştinţelor teoretice. O parte dintre
acestea sugestii au fost integrate în Curriculum-ul în dezvoltare locală pentru clasa a XII-a, specializarea
Tehnician în activităţi economice, astfel încât să se asigure transferarea şi exploatarea rezultatelor învăţării
realizate în cadrul mobilităţii europene.
I. Date de identificare a curriculumului în dezvoltare locală
1. Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu
2. Denumirea operatorului economic/instituţiei partenere: BRD FINANCE –Groupe
Societe Generale
3. Titlul CDL: Managementul proiectelor
4. Tipul CDL-ului: Extindere rezultate ale învăţării suplimentare care răspund nevoilor agentului
economic
5. Domeniul de pregătire profesională: Economic
6. Calificarea profesională: Tehnician în activităţi economice
7. Clasa: a XII-a
8. Număr ore alocate: 62
9. Autori:
a) Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iaşi
- prof.dr. Cârstea Laura Maria
- prof. Amăriuţei Daniela
- prof. Brînză Geanina
b) Operatorul economic: BRD FINANCE –Groupe Societe Generale
II. Notă de prezentare
Modulul Managementul proiectelor face parte din oferta educaţională (curriculară) aferentă
calificării profesionale corespunzătoare profilului Servicii, din domeniul de pregătire profesională
Economic. Defineşte cultura de specialitate alocată clasei a XII- a, învăţământ liceal tehnologic, elaborat
pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) specific calificării menţionate mai sus.
Modulul are alocat un număr de 62 ore/an, conform planului cadru de învăţământ.
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Modulul Managementul Proiectelor are drept obiectiv fundamental dezvoltarea abilităţilor de a
elabora, planifica, implementa şi evalua proiecte de succes în calitate de manager de proiect. Având în
vedere contextul socio-economic actual, prezentul modul se doreşte a avea o mare aplicabilitate practică,
în special în scopul de a pregăti elevilor în direcţia dezvoltării de competenţe privind redactarea şi
gestionarea proiectelor.
Se urmăreşte dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în
una din calificările specificate în SPP-urile corespunzătoare nivel 4 de calificare profesională, din
domeniul de pregătire profesională Economic sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.
Scurtă descriere a nevoilor de formare cărora le răspunde CDL-ul şi a rezultatelor
învăţării suplimentare propuse a fi dobândite precum şi lista unităţilor de rezultate ale învăţarii
din SPP.
Managementul proiectelor este un domeniu care a apărut recent pe piaţă, iar importanţa sa a
cunoscut o creştere majoră datorită faptului că, la scară europeană şi internaţională, tot mai multe acţiuni
se desfăşoară în cadrul unor proiecte. Resursele utilizate de către aceste proiecte, mai ales de cele
financiare, au un rol din ce în ce mai mare în dezvoltarea economică, aria lor de aplicabilitate fiind în
creştere.
În acelaşi timp a apărut o nouă specializare a managerului: managerii de proiect, oameni care,
chiar dacă nu şi-au propus niciodată în cariera lor să devină manageri de proiect, au înţeles ce este
managementul proiectelor şi au învăţat să practice această meserie astfel încât să fie capabili să realizeze
un proiect cu succes pentru a înainta în carieră. În aceste cazuri, managementul proiectelor a devenit mai
mult un cumul de cunoştinţe şi deprinderi necesare decât o carieră aleasă.
Proiectul reprezintă o sumă de activităţi care conduc la realizarea unui scop comun şi necesită un
consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informatii, documentare şi
timp).
Putem spune că proiectul:
- este o metodă care permite trecerea de la idee la acţiune structurând diversele faze ale acestui
proces;
- se pune în practică modificând mediul în care se derulează;
- ia formă într-un context social spaţial şi temporal specific;
- deţine o dimensiune educativă şi permite elevilor să înveţe experimentând;
- este produsul unei munci colective;
- implică obligatoriu o evaluare, care permite efectuarea unei legături între idee şi acţiune.
În abordarea tradiţională, pe faze, succesiunea fazelor de realizare a managementului proiectelor
este următoarea:
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 ٭iniţierea proiectului;
 ٭planificarea sau dezvoltarea proiectului;
 ٭execuţia proiectului sau faza de producţie;
 ٭monitorizarea şi controlul;
 ٭finalizarea (închiderea) proiectului.
Lista unităţilor de rezultate ale învăţării
• Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale:
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
7. Administrarea firmei
Competenţele cheie, vizate de calificarea descrisă prin standardul de pregătire profesională,
specifice celor 8 domenii de competenţe cheie, descrise prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, sunt
integrate în unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale sau specializate, aşa cum sunt prezentate în
rezultatele învăţării descrise în continuare, pentru fiecare unitate de rezultate ale învăţării.
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 7. Administrarea firmei
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe

7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.
7.1.8.
7.1.9.
7.1.10.
7.1.12.

Abilităţi

7.2.2.

7.2.3.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.10

Conţinuturile învăţării

Atitudini

7.3.1.

I. Prezentarea cadrului conceptual al managementului
proiectelor
1. Conceptul de proiect
2. Caracteristicile proiectelor
3. Managementul proiectelor
4. Ciclul de viaţă a proiectelor
5. Scopul şi obiectivele proiectelor

7.3.2.
7.3.3.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.8.

II. Etapele elaborării şi implementării proiectului
1. Propunerea de proiect
2. Identificarea surselor de finanţare şi strâgerea de fonduri
3. Identificarea grupurilor şi organizaţiilor implicate în
proiect
4. Stabilirea metodelor şi instrumentelor de lucru solicitate
în proiect
5. Stabilirea persoanelor implicate în proiect
6. Realizarea planului detaliat al proiectului
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7.1.12.

7.2.10.

7.3.8.

7.1.3.

7.2.11.
7.2.12.

7.3.9.

URÎ 4. Organizarea activităţii unităţilor
economice
Rezultate ale învăţării (codificate
conform SPP)
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
4.2.8.
4.1.5.
4.2.9.
4.3.5.
4.1.6.
4.2.10.
4.3.6.
4.1.7.
4.2.11.
4.3.7.
4.1.8.
4.2.12.
4.3.8.
4.1.9.
4.2.13.
4.3.9.
4.2.14.

III. Controlul în managementul proiectelor
1. Controlul proiectelor
2. Monitorizarea proiectelor
3. Auditarea proiectelor
4. Finalizarea proiectelor
IV. Bugetarea proiectelor
1. Bugetele proiectelor
2. Planificarea resurselor proiectelor

Conţinuturile învăţării

V. Managementul riscului în proiecte
1. Definirea noţiunii de risc
2. Clasificarea riscurilor
3. Categorii de riscuri specific proiectelor
4. Planificarea proiectelor în condiţii de risc
5. Influenţa factorilor de risc asupra deciziilor
manageriale

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi intrumente, machete, materii
prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
Echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care vor fi utilizate în activitatea cadrului
didactic şi de către fiecare elev sunt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Calculator, video-proiector, imprimantă, soft de specialitate;
Legislaţie în contabilitate;
Legislaţie în managementul proiectelor;
Planul de conturi general;
Documente de specialitate;
Tablă, cretă, marker, flipchart.

Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului Managementul proiectelor trebuie să fie abordate într-o manieră
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de
pregătire.
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Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de
ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul Managementul proiectelor are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura
în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, inclusiv
adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
❖ aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
❖ îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul
colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
❖ folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,
prin recurgere la modele concrete;
❖ însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Competenţele cheie integrate în modulul Managementul proiectelor sunt din categoria:
➢ Competenţe de a învăţa să înveţi;
➢ Competenţe antreprenoriale;
➢ Competenţe sociale şi civice;
➢ Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie.
Profesorul trebuie să promoveze experienţe de învăţare prin conţinuturi şi activităţi, cât mai
variate care să susţină dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
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Exemple de metode inovative de predare-învăţare, fixare-sistematizare, rezolvare de
probleme, stimularea creativităţii, care pot fi utilizate în activitatea didactică:
Metode de predare-învăţare
Metode de fixare şi
Metode de rezolvare de
sistematizare
probleme
Harta cognitivă sau harta
Metoda predării/învăţării reciproce
Brainstorming
conceptuală
STAD (Student Teams
Matricea conceptuală
Explozia stelară
Achievement Division)
Metoda Jigsaw (Mozaicul)

Lanţurile cognitive

Metoda Pălăriilor gânditoare

Cascada
Metoda schimbării perechii (SharePair-Circles)
Metoda piramidei / bulgărelui de
zăpadă
TGT– Metoda turnirurilor între
echipe

Diagrama cauzelor şi a efectului

Caruselul
Phillips 6/6
Metoda ABCD
Tehnica 6/3/5
Metoda Delphi

Tehnica florii de lotus
Metoda R.A.I.
Pânza de păianjen (Spider web)

Studiul de caz

Metoda ABCD. Această metodă presupune să puneţi, în dreptul fiecărei activităţi, una din
literele
A, B, C, sau D, în funcţie de importanţa activităţii, astfel:
A – activităţile notate cu A sunt foarte importante, pe care trebuie neapărat să le faceţi.
Un astfel de exemplu ar putea fi o întâlnire cu un client foarte important al afacerii dumneavoastră.
B – notaţi cu B activităţile care sunt importante, însă nu la fel de importante ca cele
notate cu A. Acestea sunt lucruri pe care ar fi bine să le faceţi. Consecinţele neîndeplinirii unei astfel de
activităţi nu sunt chiar atât de grave.
C – activităţile notate cu C nu sunt deloc importante, sunt lucruri pe care ar fi plăcut să le
faceţi, însă care nu au nici un impact, pozitiv sau negativ, asupra carierei dumneavoastră.
D – activităţile notate cu D sunt activităţi pe care le puteţi delega altor persoane să se
ocupe de ele pentru dumneavoastră. De exemplu, dacă aveţi de printat nişte documente, puteţi pune
secretara să se ocupe de acest lucru, astfel rămânându-vă dumneavoastră timp să vă ocupaţi de alte
activităţi mai importante.

Exemplificarea metodei creative ABCD
Activitate: Lucraţi în serviciul pentru fonduri nerambursabile având funcţia de şef de serviciu.
Cunoscând activităţile curente ale serviciului pentru fonduri nerambursabile, ierarhizaţi-le pe perioada
unei zile, în conformitate cu Metoda ABCD.
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Rezultatul învăţării:
Cunoştinţe
Abilităţi
7.1.12. Descrierea procesului 7.2.10. Planificarea şi evaluarea activităţii în
de planificare şi evaluare a
funcţie de resursele materiale,
activităţii
informaţionale, financiare şi umane

Atitudini
7.3.8. Implicarea activă în
activitatea de planificare şi
evaluare

Obiective: elaborarea unui plan al priorităţilor pe serviciul pentru fonduri nerambursabile
Mod de organizare a activităţii : Activitate pe grupe
Resurse materiale: Fişa de lucru „Stabilirea priorităţilor prin Metoda ABCD la serviciul pentru
fonduri nerambursabile”
Material cu prezentarea Metodei ABCD; Markere, foaie de flipchart pentru raportare.
Durată: 45 minute
Pregătire
• Fără sau se realizează după ce elevilor li s-au prezentat activităţile;
• Se va prezenta elevilor Metoda ABCD, printr-o fişă de documentare;
• Se împart elevii în grupe.
Realizare
o Se împart fişele de documentare şi de lucru grupurilor formate.
o Se dă elevilor, spre rezolvare, să realizeze „o ierarhizare a activităţilor prin Metoda ABCD la
serviciul pentru fonduri nerambursabile” pentru o zi de activitate în cadrul firmei de exerciţiu.
o După ce se va lucra pe grupe, se va face raportarea pentru a se observa modul de sintetizare a
informaţiilor şi de rezolvare a activităţii.
Evaluare şi feed-back:
✓ Se va evalua pe baza unei fişe de evaluare detaliat la sugestii privind evaluarea.
Fişa de lucru
Stabilirea priorităţilor prin Metoda ABCD la compartimentul achiziţii
Lucraţi în serviciul pentru fonduri nerambursabile având funcţia de şef de serviciu. Cunoscând
activităţile curente ale serviciului pentru fonduri nerambursabile, ierarhizaţi-le pe perioada unei zile, în
conformitate cu Metoda ABCD pentru:
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Activităţi planificate
A
B
C
D
Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii au
achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire profesională. Evaluarea rezultatelor
învăţării poate fi:
La începutul modulului – evaluare iniţială.
✓
Instrumentele de evaluare pot fi orale şi scrise.
✓

Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
✓
Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se aglomerarea
evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
Finală
✓
Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/
învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor
şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială:
❖ Întrebări;
❖ Chestionare;
❖ Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
❖ Brainstorming.
Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă:
❖ Fişe de observaţie; Fişe test;
❖ Fişe de lucru;
❖ Fişe de autoevaluare;
❖ Fişe de monitorizare a progresului;
❖ Fişe pentru evaluarea/ autoevaluarea abilităţilor specifice;
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❖ Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme;
❖ Fişa de autoevaluare a capacităţii colaborative;
❖ Lista de verificare a proiectului; Brainstorming;
❖ Planificarea proiectului; Mozaicul;
❖ Fişă de observaţie;
❖ Jurnalul elevului;
❖ Teme de lucru;
❖ Prezentare.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:
❖ Chestionare - cu grile de evaluare/autoevaluare;
❖ Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi
materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi;
❖ Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
❖ Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţ
extraşcolare, etc.
❖ Probele practice - oferă posibilitatea evaluării capacităţii de aplicare a cunoştinţelor
teoretice în rezolvarea unor probleme practice.
În cadrul laboratorului tehnologic evaluarea se va efectua în condiţii de simulare a activităţii firmei de exerciţiu.
Procesul de evaluare va viza şi evaluarea competenţelor cheie agregate modulului. Rezultatele învăţării/ competenţele
cheie dobândite se evaluează integrat în situaţiile în care s-a realizat agregarea acestora în unităţile
respective şi separat în situaţiile în care pot fi individualizate în contextul profesional
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării:
Activitate: Lucraţi în CADRUL serviciului pentru fonduri nerambursabile, având funcţia de şef
serviciu. Cunoscând activităţile curente ale serviciului pentru fonduri nerambursabile, ierarhizaţi-le pe
perioada unei zile, în conformitate cu Metoda ABCD.
Cunoştinţe
Abilităţi
Atitudini
7.1.12. Descrierea
7.2.10. Planificarea şi evaluarea activităţii în 7.3.8. Implicarea activă
procesului de planificare şi funcţie de resursele materiale,
în activitatea de
evaluare a activităţii
informaţionale, financiare şi umane
planificare şi evaluare
Obiective:
Elaborarea unui plan al priorităţilor pe compartimente
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Mod de organizare a activităţii :
Activitate pe grupe
Criterii de realizare şi ponderea acestora
Nr.
crt.
1

2

3

Criterii de realizare şi
ponderea acestora
Primirea şi
30%
planificarea sarcinii
de lucru

Realizarea sarcinii
de lucru

Prezentarea şi
promovarea
sarcinii realizate

TOTAL

40%

30%

Indicatori de realizare şi ponderea acestora
Analizarea pertinentă a activităţilor din fişa
postului
Determinarea resurselor materiale,
informaţionale, financiare şi umane pentru
firma de exerciţiu
Planificarea proceselor operaţionale la
nivelul serviciului pentru fonduri
nerambursabile
Completarea fişei de lucru în conformitate
cu cerinţele metodei ABCD
Aplicarea proceselor operaţionale la nivelul
serviciului pentru fonduri nerambursabile
Folosirea corespunzătoare a indicatorilor
statistici
Folosirea corectă a termenilor de
specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale privind
munca realizată
Argumentarea modului de planificare şi
ierarhizare a priorităţilor
Indicarea căilor de îmbunătăţire şi
dezvoltare a activităţii

Punctaj

30%

9p

40%

12 p

30%

9p

15%

6p

50%

20 p

15%

8p

20%

6p

20%

6p

40%

12 p

20%

6p
100 p
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Fişă de evaluare a activităţii
A. Criterii de apreciere a performanţei
Criteriul analizat
Analizarea pertinentă a activităţilor din fişa
postului
Determinarea resurselor materiale,
informaţionale, financiare şi umane pentru
firma de exerciţiu
Planificarea proceselor operaţionale la nivelul
serviciului pentru fonduri nerambursabile
Completarea fişei de lucru în conformitate cu
cerinţele metodei ABCD
Aplicarea proceselor operaţionale la nivelul
serviciului pentru fonduri nerambursabile
Folosirea corespunzătoare a indicatorilor
statistici
Folosirea corectă a termenilor de specialitate
Prezentarea unei aprecieri globale privind
munca realizată
Argumentarea modului de planificare şi
ierarhizare a priorităţilor
Indicarea căilor de îmbunătăţire şi dezvoltare
a activităţii
TOTAL

Punctaj
Maxim
9p

Acordat

12 p

9p
6p
20 p
8p
6p
6p
12 p
6p
100 p
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE
prof. Carmen Ancuţa Săcăluş-Văduva
Formarea profesională este reprezentată de întregul complex ce promovează achiziţionarea şi
dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor cu scopul de a oferi o calificare certificată.
În Portugalia, formarea profesională este înscrisă într-un sistem educativ naţional, tutelat de
Ministerul Educaţiei, în prim plan fiind măsurile de dezvoltare a ocupării forţei de muncă aflate sub
tutela Ministerului Solidarităţii, Forţei de muncă şi Siguranţei Sociale. Acest cadru este completat de o
legislaţie favorabilă învăţământului profesional şi vocaţional astfel încât fiecare tânăr să-şi găsească locul
de muncă adecvat. De altfel, în şcoli există un număr mare de psihologi care îi ajută pe tineri în
orientarea profesională.
Învăţământul secundar portughez are durata de trei ani, fiind format din două componente:
a) cursuri cu caracter general, orientate către accesul la învăţământul superior;
b) cursuri tehnologice orientate pentru pregătirea elevului pentru a se integra într-o viaţă activă,
permiţându-i acestuia obţinerea unei calificări profesionale.
Finanţarea publică şi privată a sistemului de învăţământ portughez permite dezvoltarea bazei
materiale în şcoli şi realizarea unor activităţi instructiv-educative interesante pentru elevi, prin care se
urmăreşte formarea competenţelor vizate. Elevii sunt încurajaţi să-şi asume responsabilităţi şi să
gândească independent, iar profesorul este cel care îi îndrumă, îi ghidează în procesul învăţării.
Cadrele didactice monitorizează cu atenţie evoluţia pe care o înregistrează fiecare elev în
procesul dobândirii competenţelor vizate atât pe parcursul anului şcolar, cât şi de la un an şcolar la altul.
Există o relaţie foarte strânsă între şcoală, familie şi mediul de afaceri. Agenţii economici portughezi
sunt foarte preocupaţi în a se implica în formarea şi pregătirea elevilor, ei fiind conştienţi de faptul că o
forţă de muncă bine pregătită din punct de vedere profesional este benefică pentru mediul de afaceri.
Participarea în acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a vizita una dintre cele mai renumite
şcoli cu profil Economic/Comerţ din Lisabona, ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA, precum şi
de a participa la mai multe cursuri în care am putut observa direct modul de desfăşurare a procesului
instructiv-educativ.
ESCOLA DE COMÉRCIO DE
LISBOA este o unitate de învăţământ cu 30 de
ani de experienţă ce oferă formare profesională
atât pentru elevi, cât şi pentru adulţi, în cadrul
unei game variate de specializări precum: Comerţ;
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Vânzări şi marketing; Design de magazine; Managementul evenimentelor; Turism; Bucătari/ospătari;
Tehnician logistic etc. Şcoala a adoptat un model educaţional bazat pe flexibilitate curriculară, strategii
didactice diversificate, cultivarea spiritului antreprenorial şi o strânsă legătură cu piaţa muncii.
Am remarcat că în procesul instructiv-educativ se pune foarte mult accent pe pregătirea practică
astfel încât absolvenţii să se poată integra imediat după absolvire pe piaţa muncii. În acest sens, şcoala
dispune de laboratoare şi săli de clasă amenajate corespunzător şi foloseşte mijloace didactice moderne.

Cadrele didactice sunt bine pregătite profesional şi redactează manuale în care stabilesc
conţinutul ce urmează a fi predat. De asemenea, folosesc metode didactice moderne, activ-participative,
ce urmăresc formarea la elevi a competenţelor cerute de piaţa muncii. Dintre aceste metode, cel mai des
folosite sunt metoda proiectelor individuale sau de grup şi jocul de rol.
Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare
dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează
investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. Educaţia prin metoda
proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de
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performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice), capacităţile cognitive de nivel superior ale
elevilor şi contexte din viaţa reală.
În cadrul ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA, metoda proiectelor se foloseşte în toţi cei
trei ani de liceu întrucât:
-

stimulează creativitatea;

-

promovează munca în echipe;

-

creează competenţe de comunicare;

-

promovează interdisciplinaritatea;

- facilitează legătura între teorie şi practică.
În realizarea proiectelor se pune un accent deosebit pe învăţarea prin descoperire. De exemplu,
la orele din aria tehnologică, profesorul a cerut elevilor să prezinte Portugalia inter- şi transdisciplinar,
indicându-le paşii de urmat:
1. Identificarea regiunilor;
2. Curiozităţi despre regiunea respectivă (fiecare elev si-a ales o anumită regiune);
3. Povestiri care descriu regiunea respectivă;
4. Promovarea unui produs specific regiunii respective.

În cadrul ultimei etape, elevii au primit ca sarcină de lucru să realizeze un ambalaj care să
protejeze produsul, dar în acelaşi timp să promoveze regiunea aleasă, utilizând în acest fel noţiuni de
matematică (geometrie). Una din echipele de elevi a propus pentru o sticlă de vin un ambalaj de lemn
cu scop multiplu:
• de promovare a produsului, prin realizarea unei piramide de lemn cu design deosebit;
• ambalajul putea fi folosit şi ca suport de servire pentru alimente în cazul organizării de
evenimente.
De altfel, pe tot parcursul anilor de liceu, elevii sunt provocaţi să realizeze proiecte pe diferite
teme atât de către profesori, cât şi de agenţii economici parteneri. Proiectele se realizează individual sau
pe echipe formate din elevi cu specializări diferite (de exemplu specializările Comerciant-vânzător,
Turism şi Vitrinier/Design magazine). De multe ori elevii lucrează în colaborare cu agenţii economici
parteneri, iar aceştia oferă premii în bani sau în produse pentru cele mai bune proiecte, stimulându-i
astfel pe elevi să lucreze cât mai bine posibil.
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În ultimul an de liceu, fiecare elev realizează un
proiect de certificare a competenţelor profesionale cu
o temă propusă chiar de el. La începutul anului, elevii
primesc un ghid de realizare a proiectului care include
reguli de redactare, structura proiectului, criteriile de
evaluare şi punctajul maxim pentru fiecare criteriu. În
vederea realizării proiectului, elevul alege la începutul
anului agentul economic unde îşi va desfăşura stagiul
de pregătire practică întrucât acesta trebuie să aibă legătură cu tema lucrării.
Proiectul poate fi folosit atât ca metodă de învăţare, cât şi ca o metodă de evaluare sumativă,
individuală sau de grup, presupunând parcurgerea următorilor paşi:
• enunţarea sarcinii de lucru;
• repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului;
• colectarea datelor, a materialelor;
• realizarea produsului;
• prezentarea proiectului.
EXEMPLU PROIECT, clasa a XII-a, specializarea Tehnician în activităţi economice
Tema proiectului: „Fundamentarea impozitelor şi taxelor locale”
Competenţele urmărite:
- identificarea impozitelor şi taxelor locale;
- caracterizarea impozitelor şi taxelor locale;
- utilizarea formulelor de calcul adecvate determinării impozitelor şi taxelor locale.
Structura proiectului:
o Descentralizarea şi autonomia locală;
o Veniturile bugetelor locale şi gestionarea lor;
o Cadrul legislativ de reglementare a impozitelor şi taxelor locale în România;
o Modalitatea de calcul şi caracteristicile principalelor impozite şi taxe locale.
Pentru realizarea proiectului, clasa de elevi va fi împărţită în 5 grupe, iar fiecare grupă îşi va
desemna un purtător de cuvânt. Prezentarea proiectului se va face cu ajutorul videoproiectorului.

EXEMPLU PROIECT, clasa a XII-a, specializarea Tehnician în activităţi economice
Tema proiectului: „Înfiinţarea şi finanţarea unei afaceri proprii”
31

Liceul Tehnologic Economic
„Virgil Madgearu”
Iaşi

Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene
Proiect de mobilitate 2018‐1‐RO01‐KA102‐048405
Structura proiectului:
o Se înfiinţează o societate comercială, alegându-se forma juridică, denumirea şi domeniul său
de activitate; fiecare societate va avea o siglă şi un slogan;
o Se completează actul constitutiv;
o Se constituie bilanţul iniţial al societăţii;
o Se vor alege minim trei surse de finanţare a afacerii, se vor prezenta şi se va argumenta
alegerea făcută;
o Se vor întocmi 20 de operaţiuni economice cu înregistrarea articolelor contabile specifice;
o Pentru fiecare operaţiune financiară se va întocmi documentul specific;
o Se va realiza o strategie de promovare a afacerii prin realizarea de pliante, scenarii pentru
reclamă, fluturaşi publicitari etc.
Pentru realizarea proiectului, clasa de elevi va fi împărţită în grupe de câte 4 elevi, iar fiecare
grupă îşi va desemna un purtător de cuvânt. Prezentarea proiectului se va face cu ajutorul
videoproiectorului.

Evaluarea activităţii elevilor se va face pe baza unei fişe de apreciere a calităţii proiectului.
FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI
Criteriul

Da/Nu Observaţii

1. Proiectul are validitate în raport cu: tema, scopul, obiectivele,
metodologia abordată.
2. Proiectul demonstrează completitudinea şi acoperire satisfăcătoare
în raport cu tema aleasă.
3. Elaborarea şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute întrun mod consistent şi concomitent, în conformitate cu planificarea.
4. Redactarea părţii scrise a proiectului dovedeşte o bună consistenţă.
5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi
argumentare a ideilor.
6. Prezentarea proiectului a fost structurată echilibrat în raport cu tema
şi obiectivele acestuia.
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7. Purtătorul de cuvânt a realizat o comunicare orală clară, coerentă şi
fluentă.
O altă metodă activ-participativă care contribuie la informarea şi formarea profesională a
elevilor este jocul de rol.
Jocul de rol are drept scop, pe de o parte, instruirea elevilor într-un anumit domeniu al
cunoaşterii, iar pe de altă parte sporirea interesului pentru activitatea respectivă, facilitând atigerea
scopului formativ-educativ urmărit. Este o formă de activitate cu serioase implicaţii psihologice şi
pedagogice, care contribuie la formarea elevului dat fiind faptul că învăţarea se realizează mult mai uşor
iar cunoştinţele dobândite rămân în memorie pentru o perioadă îndelungată de timp.
La ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA am avut ocazia de a asista la o oră de evaluare la
specializarea Comerţ în care metoda jocului de rol a fost elementul central al strategiei didactice
adoptate. Tema abordată a fost „Comunicare în procesul vânzării”, iar elevii, grupaţi pe echipe, au
simulat diferite situaţii care pot să apară între vânzători şi clienţi după un scenariu pregătit dinainte.
Joc de rol privind vânzarea unui produs
şi achiziţia unui card de fidelitate

Joc de rol privind rezolvarea unei
reclamaţii

După simularea fiecărei situaţii, are loc o dezbatere între profesor şi elevi privind modul în care
s-a prezentat echipa respectivă, se evidenţiază greşelile în modul de abordare a vânzării şi se corectează.
De asemenea, prin discuţii cu elevii, sunt deduse şi notate pe tablă regulile pe care vânzătorul trebuie să
le respecte în relaţia cu clienţii.
Strategia didactică bazată pe metoda jocului de rol are valenţe formative şi poate fi aplicată cu
succes şi în cazul predării modulului „Negociere şi contractare”, clasa a XII-a, pentru specializările
Tehnician în activităţi economice şi Tehnician în activităţi de comerţ.
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EXEMPLU clasa a XII-a, specializarea Tehnician în activităţi de comerţ
o Denumirea modulului: Negociere şi contractare
o Denumirea activităţii: Alegerea tipului de negociere
o Timpul alocat efectuării activităţii: 100 minute
o Obiectivul activităţii: Să utilizeze tipurile de negociere în situaţii date
În prima oră elevilor li se prezintă caracteristicile celor trei tipuri de negociere – distributivă,
integrativă şi raţională, tehnicile şi tacticile de negociere specifice, precum şi situaţiile în care acestea pot
fi utilizate.
Pentru organizarea jocului de rol, elevilor li
se propune să se grupeze în echipe de câte doi sau
patru elevi. Fiecare echipă va trage la sorţi unul
dintre cele trei tipuri de negociere şi va trebui să
realizeze un scenariu pentru simularea acestuia.

În a doua oră, fiecare echipă simulează
tipul de negociere primit după scenariul
pregătit.
După fiecare simulare, au loc discuţii
între profesor şi elevi privind modul în care s-a
prezentat echipa respectivă, se evidenţiază
greşelile în modul de abordare a tipului de negociere şi se corectează.
(foto realizate în timpul jocurilor de rol susţinute de elevii din clasele XII F şi XII H)
Metodele interactive de grup acţionează asupra modului de gândire şi de manifestare a elevului.
Prin aplicarea lor, creşte capacitatea elevilor de a selecta informaţii, de a comunica idei şi de a deprinde
comportamente de învăţare necesare în viaţa de adult.
Strategiile didactice bazate pe metode activ-participative promovează diversitatea în abordarea
conţinuturilor, cu accent deosebit pe promovarea învăţării active, prin care li se acordă elevilor rolul
principal în cadrul procesului educativ şi învăţarea prin cooperare, prin care se înlocuiesc activităţile
bazate pe competiţie, cu cele bazate pe lucrul în echipă, în scopul atingerii unor obiective comune de
învăţare.
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FLEXIBILITATE CURRICULARĂ PRIN CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ (CDL)
prof. Carmen Ancuţa Săcăluş-Văduva
Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) este o componentă a Curriculumului Naţional, care
cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unităţi de învăţământ,
ofertă realizată în parteneriat cu agenţii economici.
Principalele obiective pentru introducerea Curriculumului în dezvoltare locală sunt:
• crearea de oportunităţi pentru dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale
suplimentare solicitate de piaţa muncii locală, care nu sunt oferite prin curriculum;
• crearea situaţiilor de învăţare necesare pentru dobândirea competenţelor cheie transferabile,
adaptate cerinţelor locale.
Implementarea Curriculumului în dezvoltare locală asigură relevanţa pentru piaţa muncii a
competenţelor şi aptitudinilor absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic şi presupune
participarea şi eforturile reunite ale celor implicaţi în procesul de educaţie: elevi, profesori, părinţi,
parteneri sociali.
În Portugalia, activitatea şcolilor cu profil Economic/Comerţ este susţinută foarte mult de
agenţii economici care nu numai că primesc elevii în vederea desfăşurării stagiilor de pregătire practică,
dar oferă şi premii elevilor performanţi. De exemplu, ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA a
dezvoltat relaţii de colaborare cu peste 43 de agenţi economici care se implică activ în formarea
competenţelor practice la elevi.

Partenerii economici trimit periodic reprezentanţi în şcoală pentru a discuta cu elevii (cel puţin o
dată pe semestru), lansându-le aşa-numitele „provocări” care constau în realizarea unor proiecte. Cele
mai bune proiecte sunt apoi recompensate cu premii în bani sau în produse. Elevii sunt încurajaţi, de
asemenea, să elaboreze propriile lor proiecte, să lucreze independent. De altfel, la ESCOLA DE
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COMÉRCIO DE LISBOA, sălile de clasă unde se desfăşoară activitatea didactică au un nume legat de
un agent economic partener.
Şi în România a crescut implicarea agenţilor economici în pregătirea profesională a elevilor
conştientizându-se faptul că existenţa unei forţe de muncă bine calificate este esenţială pentru mediul de
afaceri.
Dezvoltarea accelerată a comerţului modern în România atrage nevoia de a integra tineri
specialişti care să asigure sustenabilitatea acestei evoluţii printr-o mai bună satisfacere a nevoilor
clienţilor. În vederea asigurării unei pregătiri temeinice a elevilor am realizat pentru specializarea
Tehnician în activităţi economice, clasa a XI-a, CDL-ul Dispoziţii legale în practicile comerciale.
Acest CDL are drept scop lărgirea domeniului ocupaţional şi aprofundarea unităţilor de rezultate ale
învăţării tehnice generale precum şi dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru
o inserţie rapidă pe piaţa muncii şi pentru crearea oportunităţilor de dezvoltare a unei afaceri proprii.
Conţinuturile propuse a fi studiate de către elevi în cadrul acestui CDL sunt grupate în patru
unităţi de învăţare:
1. Noţiuni generale privind legislaţia comercială, în care elevii vor descoperi care sunt
principalele surse de informare privind legislaţia, ce informaţii sunt necesare pentru desfăşurarea
activităţii comerciale, care sunt obligaţiile comercianţilor;
2. Activitatea firmelor în condiţii de concurenţă, ce conţine informaţii despre raportul
juridic de concurenţă, tipuri de concurenţă, desfăşurarea activităţii comerciale în limitele unei
concurenţe loiale;
3. Temeiuri contractuale, în care elevii vor descoperi care sunt tipurile de contracte folosite în
activitatea economică, modalităţile de încheiere şi de încetare a contractelor comerciale, instrumentele
de plată folosite în relaţiile comerciale;
4. Dispoziţii legale în comerţul internaţional, ce cuprinde informaţii despre conţinutul
contractelor comerciale internaţionale, regulile INCOTERMS şi importanţa lor, tehnici de plată în
comerţul internaţional, efectuarea formalităţilor vamale.
Ultimul capitol a fost introdus în conţinutul CDL după participarea în cadrul proiectului, având
în vedere necesitatea pregătirii elevilor în contextul procesului de globalizare. Evoluţia economiilor
naţionale ale statelor lumii a determinat creşterea interdependenţelor dintre acestea şi intensificarea
participării la circuitul economic mondial. Expansiunea comerţului internaţional din ultimii ani a fost
facilitată de declinul barierelor comerţului, precum şi de noile tehnologii de comunicare, ajutând la
susţinerea creşterii globale şi la dezvoltare economică.
Bibliografie:
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, www.tvet.ro.
Dobre Claudia, Comerţ internaţional, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 2013.
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FIRMA DE EXERCIŢIU - METODĂ ACTIVĂ DE DOBÂNDIRE A COMPETENŢELOR ANTREPRENORIALE
prof. Daniela Amăriuţei
Firma de exerciţiu este o metodă didactică inovativă şi interactivă în învăţământul românesc, ce
vizează dobândirea de către elevi a unor competenţe antreprenoriale, perfecţionarea comportamentului
profesional şi identificarea potenţialului propriu. Astfel, firma de exerciţiu oferă elevului competenţe din
toate domeniile economice şi IT, făcând posibilă punerea în practică a cunoştinţelor deja dobândite,
fiind o continuare firească şi necesară a instruirii, prin care elevul învaţă concret cum să planifice şi să
conducă o afacere, prin simularea unor operaţiuni desprise din mediul real de afaceri. Dobândirea de
calificări cheie cum ar fi capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competenţe
lingvistice, îl fac pe elev capabil să aibă mobilitate şi flexibilitate în lumea profesională.
Firma de exerciţiu prezintă următoarele caracteristici:
o funcţionează ca un laborator pentru pregătirea teoretică şi practică economică;
o îşi desfăşoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu
practica şi legile specifice economiei naţionale;
o formează cunoştinţe despre locul de muncă, sub conducerea metodologică a profesorului;
o oferă posibilitatea de a implica în procesul de învăţare experţi din sfera practică;
o deciziile greşite, care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul
unei firme de exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare.
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Criterii de diferenţiere

Firma de exerciţiu

Firma reală

Performanţa

Sunt luate decizii antreprenoriale
ca în realitate, cu simularea
proceselor de comercializare a
mărfurilor şi serviciilor

Întregul spectru de performanţe
posibile
Mărfuri sau servicii

Fluxul banilor
Riscul întreprinderii

Nici un flux real al banilor
Nici un risc al întreprinderii

Fluxul banilor
Riscul întreprinderii

Contact extern

Preponderent cu alte FE din ţară
şi străinătate
Extinderea sarcinilor ca proces de
învăţare
Reflecţa şi învătarea sunt
elemente centrale

Economia naţională

Structura organizatorică

Corespunzătoare unei firmei reale

Job rotation ca element central al
dezvoltării personalului şi al unei
întreprinderi de succes
Piaţa - Întreprinzător

Alegerea obiectului de
activitate şi a produsulu
Ore de funcţionare

Profesori – Elevi – Firme de
exerciţiu – Piaţa
6 ore pe săptămână

Criterii de succes

Numărul ocaziilor de învăţare,
exprimat prin:
-dinamica rezultatelor în propria
FE;
- numărul activităţilor desfăşurate;
- participarea şi rezultatele
obtţnute la competiţiile interne şi
internaţionale în cadrul Târgurilor
FE.

Deplinătatea sarcinilor şi
a activităţilor
Învăţare şi reflecţie

Realizarea de sarcini şi activităţi este
o necesitate
Activitatea cotidiană stă în centrul
multor întreprinderi

Ore de funcţionare „normale”
Profit, poziţie pe piaţă pe termen
lung
Menţinerea întreprinderii şi a
locurilor de muncă ş.a.m.d.

În cadrul firmelor de exerciţiu, profesorii coordonatori au un rol decisiv în procesul de pregătire
a elevilor. Ei trebuie să deţină competenţe în domeniile de comerţ, finanţe, contabilitate şi de
management, fiind consultanţii şi organizatorii procesului de pregătire orientat spre partea practică.
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Profesorii coordonatori ai firmei de exerciţiu acordă consultaţii şi implică elevii în desfăşurarea
activităţilor practice în mod independent în cadrul unei firme de exerciţiu şi evaluează cunoştinţele şi
competenţele obţinute de elevi. De asemenea, profesorii stabilesc sarcini cu scop final pentru fiecare
elev, dar în anumite situaţii organizează activitatea pe grupe mai mici. Ei moderează conflictele şi
încurajează ideile creative ale elevilor
în firma de exerciţiu.
Activitatea
firmei
de
exerciţiu este pusă în valoare prin
intermediul Târgului Firmelor de
Exerciţiu, care oferă posibilitatea
aplicării
competenţelor
antreprenoriale în condiţii de
competiţie şi de recunoaştere a
valorii adăugate create de sistemul
de educaţie şi formare profesională.
Pregătirea pentru târg este o provocare pentru firmele de exerciţiu
deoarece elevii pot participa în mod real la negocieri, învaţă să-şi promoveze
afacerea şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii. Târgul firmelor de
exerciţiu confirmă pregătirea elevilor şi oferă posibilitate de exprimare
practică a creativităţii, la nivel naţional şi internaţional, precum şi
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi colaborare între elevi- părinţi –
profesori – comunitatea locală.

Necesitatea organizării
unor astfel de manifestări
decurge din faptul că viitorii
absolvenţi trebuie să dobândească competenţe antreprenoriale care să-i ajute fie să iniţieze şi să conducă
propria afacere, fie să facă faţă competiţiei existente pe piaţa muncii aflată într-o continuă schimbare.
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FORMAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE PRIN METODE MODERNE
prof. Luisa Maria Trifaş
În calitate de profesor de specialitate în domeniul Servicii/Economic şi Comerţ la Liceul
Tehmologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi, am facut parte dintre beneficiarii Proiectului de
Mobilitate Erasmus+ Oportunităţi de dezvoltare profesională la standarde europene (2018-1RO01-KA102-048405).
Pe parcursul derulării acestui proiectul am avut reala oportunitate de a realiza cu succes un
schimb productiv de bune practici alături de cadrele didactice a instituţiei de învăţământ ESCOLA DE
COMÉRCIO DE LISBOA privind formarea profesională a elevilor, viitori angajaţi.
ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA este o unitate
de învăţământ care a fost înfiinţată în anul 1989, aceasta vizează
atât învăţămăntul profesional având numeroase specializări
precum: Comerţ; Vânzări şi marketing; Design de magazine;
Managementul evenimentelor; Turism; Bucătari/ospătari;
Tehnician logistic, precum şi învătămîntul vocaţional.

Misiunea şcolii este aceea de a deschide orizonturile profesionale cât şi personale ale tinerilor
prin participartea activă în demersul educaţional, astfel încât să asigure integrarea pe piaţa muncii.
Valorile pe care doresc să le dezvolte în rândul elevilor sunt complexe şi se doreşte dezvoltarea
competenţelor profesionale cu ajutorul dinamismului, inovaţiei şi creativităţii.
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Stagiul de pregătire practică a elevilor reprezintă ramura cea mai importantă în procesul
instructiv-educativ, existând un dialog continuu şi permanent cu mediul de afacere local şi nu în ultimul
rând cu piaţa muncii. De-a lungul timpului a construit relaţii de lungă durată cu 43 de agenţii economici
deschişi, implicându-se activ în formarea competenţelor practice ale elevilor. Parteneri economici trimit
periodic reprezentanţi în scoala pentru a discuta activ cu elevii.

În cadrul proiectului am avut şansa să descopăr numeroase metode moderne şi creative cu un
impact deosebit asupra elevilor, prin care li se dezvoltă abilităţile practice. Integrarea tehnologiilor
moderne în formarea de bază constă într-o colaborare interdisciplinară între disciplinele fundamentale
precum matematica şi disciplinele de specialitate: comerţ – vânzări marketing. Toate aceste discipline
colaborează excelent pentru a oferi elevului un pachet creativ vizând numeroase competenţe.

În cadrul orelor de pregătire practică metoda
cea mai des întâlnită este jocul de rol. Una dintre
temele puse în discuţie a fost „Tehnica de servire a
clienţilor”. Elevii au simulat vânzarea unui produs.
Metoda în sine este evidenţiată prin faptul că
vanzătorul propune clientului să achiziţioneze un
card de fidelitate, clientul identifică avantajele si
dezavantajele acestui card de fidelitate.
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Proiectul final de curs este ales exclusiv de
către elevi, cadrele didactice dându-le posibilitatea
elevilor de a pune în practică cele mai bune idei. În
primul semestru elevii îşi aleg domeniul de activitate
pentru stagiul de pregatire practică, iar acesta este
împărţit pe materii garantând astfel o evaluare corectă
şi obiectivă a lucrărilor.

Evaluarea este sumativă, formativă cât şi de conţinut, iar instrumentele de evaluare pot fi fişe de
evaluare şi softurile utilizate la invelul instituţiei de învatământ.
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MODEL PROIECT - clasa a IX-a, specializarea Tehnician în activităţi economice
Tema proiectului: „Vânzarea prin telefon”
Competenţe urmărite:
➢ Să stabilească legătura cu clientul;
➢ Să aplice regulile de comunicare prin telefon;
➢ Să finalizeze convorbirea;
➢ Să efectueze modalităţii de plată şi expediere;
Competentă de comunicare:
➢ Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate;
Competenţe sociale şi civice:
➢ Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru;
➢ Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabiităţii precum sarcina de lucru
primită;
Competenţe pedagogice:
➢ Dezvoltarea atenţiei concentrate, gândirii şi a spiritului de observaţie;
➢ Dezvoltarea deprinderilor practice precum şi dezvoltarea abilităţiilor de utilizare a limbajului
specific de specialitate;
Strategia didactică
a. Metode didactice :
❖ Joc de rol - realizărea unei vânzări prin telefon;
❖ Învăţarea prin descoperire dirijată, observare individuală;
❖ Observarea sistematică a activităţii si comportamentului elevilor;
b. Mijloace şi materiale didactice utilizate :
❖ Mărfuri alimentare şi nealimentare;
❖ Ambalaje;
❖ Documente de însoţire a lotului de marfă;
❖ Fişe de lucru;
❖ Foi flipchart;
❖ Markere;
c. Forme de utilizare a activităţii elevilor :
❖ Individual;
❖ Grupe;
Locul de desfasurare:- Laborator de specialitate comerţ Săulescu;
Timp :100 min
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Utilizând metoda jocului de rol, elevilor li se sugerează să se organizeze pe grupe, fiecare grupă
fiind alcătuită din patru elevi. Grupaţi pe echipe, elevii citesc, analizează cerinţele date şi rezolvă
sarcinile de lucru, simulând astfel vânzarea prin telefon. Vor completa pe foile flipchart rezultatele şi
vor prezenta pe rând simularea scenariul vânzării prin telefon.

Fişa de lucru – Echipa I
Data:
ELEV/ELEVI:
Timpul alocat efectuării activităţii: 30 minute
Eşti vânzător la societatea comercială SC Market SRL, care are ca obiect de activitate vânzarea
prin telefon, având următoarele date de identificare: CIF 21235423, Număr de înregistrare fiscală:
J21/432/1999, număr de telefon magazin: 0332/543 234.
Primeşti un telefon de la un posibil client: „Bună ziua, sunt Popescu Ion, domiciliat în Vaslui,
strada Eroilor nr. 17, bl E4, sc. D, etaj 2, apart. 11. Am studiat oferta dumneavoastră şi doresc să
comand următoarele produse:
1. Săpun „Dove” cod 2134 – preţ: 3,57 lei
2. Cremă de mâini „Anew” cod 6543 – preţ: 83.30 lei
3. Parfum „Pure” cod 1232 – preţ: 71.40 lei
4. Parfum „You are the one” cod 9875 – preţ: 119 lei.”
Sarcini de lucru:
1. Notaţi pe foaia flipchart informaţiile generale ale societăţii comerciale şi a clientului.
2. Realizaţi oferta societăţii comerciale.
3. Realizaţi un posibil scenariu ţinând cont de toate aspectele vânzării prin telefon.
4. Întocmiţi actele necesare unei vânzării prin telefon.
5. Pregătiţi mărfurile pentru livrare.
6. Livraţi şi încasaţi contravaloarea mărfii.
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Fişa de lucru – Echipa II
Data:
ELEV/ELEVI:
Timpul alocat efectuării activităţii: 30 minute
Eşti vânzător la societatea comercială SC Viva SRL, care are ca obiect de activitate vânzarea prin
telefon, având următoarele date de identificare: CIF: 98215647, Număr de înregisrare fiscală:
J32/876/2004, număr de telefon magazin: 0332/543 217. Primeşti un telefon de la un posibil client:
„Bună ziua, sunt Popa Andreea, domiciliată în Târgu Mureş, strada Aviatorilor nr. 65, bl. G9, sc. B, etaj
7, apart. 21. Am studiat oferta dumneavoastră şi doresc să comand următoarele produse:
1. Batoane cu cremă „Rom” cod 4231 – preţ: 9.09 lei
2. Halva „K-ramel” cod 7654 – preţ: 8.17 lei
3. Bomboane „Choco sweet” cod 1010 – preţ: 9.26 lei.”
Sarcini de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notaţi pe foaia flipchart informaţiile generale ale societăţii comerciale şi a clientului.
Realizaţi oferta societăţii comerciale.
Realizaţi un posibil scenariu ţinând cont de toate aspectele vânzării prin telefon.
Întocmiţi actele necesare unei vânzării prin telefon.
Pregătiţi mărfurile pentru livrare.
Livraţi şi încasaţi contravaloarea mărfii.
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Fişa de lucru – Echipa III
Data:
ELEV/ELEVI:
Timpul alocat efectuării activităţii: 30 minute
Eşti vânzător la societatea comercială SC. ODEON SRL. care are ca obiect de activitate
vânzarea prin telefon, având următoarele date de identificare: CIF 32456110, înregisrare fiscală:
J12/410/2014, număr de telefon magazin: 0332/421 543. Primeşti un telefon de la un posibil client:
„Bună ziua, sunt Alexa Maria , domiciliată în Craiova, strada Uzinei nr. 15, bl. A3, sc. C, etaj 4, apart.
16. Am studiat oferta dumneavoastră şi doresc să comand următoarele produse:
1. Telefon mobil „HTC” cod 7854 – preţ: 833 lei
2. Telefon fix „Panapfone” cod 2341 – preţ: 119 lei
3. Fier de călcat „ Silver” cod 1076 – preţ: 238 lei.
Sarcini de lucru:
1. Notaţi pe foaia flipchart informaţiile generale ale societăţii comerciale şi a clientului.
2. Realizaţi oferta societăţii comerciale.
3. Realizaţi un posibil scenariu ţinând cont de toate aspectele vânzării prin telefon.
4. Întocmiţi actele necesare unei vânzării prin telefon.
5. Pregătiţi mărfurile pentru livrare.
6. Livraţi şi încasaţi contravaloarea mărfii.
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(foto realizate la clasa IX E, specializarea Tehnician în activităţi economice)
După simularea vânzării prin telefon, va avea loc o dezbatere între profesor şi elevi privind
modul în care s-a prezentat fiecare echipă în parte. Se evidenţiază greşelile vizând modul de abordare a
vânzării prin telefon şi se corectează. De asemenea, prin discuţiile cu elevii, sunt relatate regulile pe care
vânzătorul trebuie să le respecte în relaţia cu clienţii.

(foto realizate la clasa IX F, specializarea Tehnician în activităţi de comerţ)
Strategia didactică bazată pe metoda jocului de rol are valenţe formative deosebite şi poate fi
aplicată cu succes şi în cazul predării modulului Activităţi economice şi comerciale, clasa a IX-a, pentru
specializările Tehnician în activităţi economice şi Tehnician în activităţi de comerţ.
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- corectitudinea formulării
răspunsurilor;
- sintetizarea corectă a
informaţiilor;
- cunoştinţe de specialitate.
- prezentarea cu profesionalism a
tehnicilor de vânzare cu telefonul

- exemplicarea regurilor vînzării
prin telefon

- capacitatea de convingere;
- relaţia cu clientul.

Nume prenume elevi

- organizarea locului de muncă;
- încadrarea în timp;
- lucrul în echipă.
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FIŞĂ DE EVALUARE

max. 10p
max. 25p
max.25p
max.15p
max.25p

Echipa I

Echipa II

Echipa III
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ROLUL METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE DE EVALUARE ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

prof. Mihaela Vadana
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ. Evaluarea
şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare,
optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.
EXEMPLE de formare a deprinderilor elevilor de a aplica în practică cunoştinţele şi
abilităţile însuşite, asumarea responsabilităţii în realizarea sarcinilor şi evaluarea acestora.
Clasa a X-a, specializarea Tehnician în activităţi de comerţ/Tehnician în activităţi
economice
Modulul III: Protecţia consumatorului
Denumirea activităţii: Ambalarea mărfurilor în relaţie cu protecţia consumatorilor
Scopul lecţiei: recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor referitoare la ambalarea
mărfurilor precum şi relaţia cu protecţia consumatorilor în situaţii reale, formarea deprinderilor de a
lucra efectiv cu mărfurile.
Competenţa generală:
➢ Gestionează ambalajele în vederea recuperării respectând igiena şi securitatea muncii
Competenţe derivate:
➢ C1: Să recunoască tipurile de ambalaje în funcţie de natura materiei prime: hârtie-carton,
metal , lemn, sticlă, mase plastice, materiale textile, materiale complexe;
➢ C2: Să caracterizeze principalele tipuri de ambalaje;
➢ C3: Să verifice calitatea ambalajelor: aspect şi integritate;
➢ C4: Să identifice funcţiile ambalajelor în raport cu protecţia consumatorilor;
➢ C5: Să conştientizeze impactul ambalajelor asupra mediului înconjurător şi să cunoască
posibilităţile de reciclare.
Competenţe sociale şi civice:
• Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de
muncă.
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Rezultate ale învăţării:
Cunoştinţe
6.1.6. Prezentarea aspectelor
ambalării mărfurilor în raport cu
normele de protecţie a
consumatorilor

Abilităţi

Atitudini

6.2.4. Identificarea normelor privind
marcarea, etichetarea şi ambalarea
produselor alimentare şi nealimentare
în raport cu normele de protecţie a
consumatorilor.

6.3.2. Asumarea responsabilităţii
în aplicarea normelor privind
marcarea, etichetarea şi
ambalarea mărfurilor.

Strategia didactică
1. Metode didactice :
• Problematizare;
• Învăţarea prin descoperire dirijată, observare individuală;
• Învăţare prin cooperare;
• Exersarea deprinderilor practice de a lucra cu produsele;
• Observarea sistematică a activităţii si comportamentului elevilor faţă de sarcinile primite;
2. Mijloace şi materiale didactice utilizate:
• Mărfuri alimentare şi nealimentare;
• Ambalaje;
• Fişe de lucru;
• Foi flipchart;
• Markere;
3. Forme de utilizare a activităţii elevilor:
• Frontală;
• Pe echipe.
Timpul alocat efectuării activităţii: 50 minute.
Desfăşurare:
Pregătire: 5 min.
Clasa se împarte în 5 echipe. Fiecare echipă îşi stabileşte un lider. Acesta va extrage un bileţel cu
numele produsului ce va fi studiat.
Primesc Fişele de lucru şi produsele.
Se explică modul de desfăşurare a activităţii, sarcinile de lucru şi modul de evaluare.
Realizare: 20 min.
• Fiecare echipă analizează ambalajul produsului primit ;
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• Se rezolvă sarcinile de pe fişa de lucru pe foile flipchart în urma discuţiilor membrilor echipei
în timpul stabilit.
Evaluare şi feed-back: 25 min.
• Se expun rezultatele lucrului fiecărei echipe;
• Au loc prezentări; Fiecare echipă prezintă rezolvarea fişei de lucru în funcţie de produsul
primit;
• Au loc completări din partea celorlalte grupe dacă este cazul;
• Profesorul face aprecieri şi recomandări fiecărei echipe ţinând cont de Fişele de evaluare
prezentate.
Disciplina: Modulul III - Protecţia consumatorului
Prenumele şi numele elevilor din echipă:
Clasa:
Data:
FIŞĂ DE LUCRU
ECHIPA I
Evaluaţi ambalajul produsului BOMBOANE CU LAPTE ŞI CREMĂ CIOCOLATĂ
„LAURA” 140 GR., ţinând cont de următoarele cerinţe:
1. Natura materialului din care este obţinut. Natura produsului ambalat.
2. Avantajele şi dezavantajele materialului folosit.
3. Calitatea ambalajului: aspect, integritate.
4. Asigurarea funcţiilor şi respectarea protecţiei consumatorilor.
5. Impactul ambalajului asupra mediului înconjurător. Posibilităţi de reciclare.
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Disciplina: Modulul III - Protecţia consumatorului
Prenumele şi numele elevilor din echipă:
Clasa:
Data:
FIŞĂ DE LUCRU
ECHIPA II
Evaluaţi ambalajul produsului ŞAMPON WASH & GO LAVENDER 200 ml ţinând cont de
următoarele cerinţe:
1. Natura materialului din care este obţinut. Natura produsului ambalat.
2. Avantajele şi dezavantajele materialului folosit.
3. Calitatea ambalajului: aspect, integritate.
4. Asigurarea funcţiilor şi respectarea protecţiei consumatorilor.
5. Impactul ambalajului asupra mediului înconjurător. Posibilităţi de reciclare.
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Disciplina: Modulul III - Protecţia consumatorului
Prenumele şi numele elevilor din echipă:
Clasa:
Data:
FIŞĂ DE LUCRU
ECHIPA III
Evaluaţi ambalajul produsului SUC 100 % DE PORTOCALE „SANTAL”, 2 L ţinând cont
de următoarele cerinţe:
1. Natura materialului din care este obţinut. Natura produsului ambalat.
2. Avantajele şi dezavantajele materialului folosit.
3. Calitatea ambalajului: aspect, integritate.
4. Asigurarea funcţiilor şi respectarea protecţiei consumatorilor.
5. Impactul ambalajului asupra mediului înconjurător. Posibilităţi de reciclare.
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Disciplina: Modulul III - Protecţia consumatorului
Prenumele şi numele elevilor din echipă:
Clasa:
Data:
FIŞĂ DE LUCRU
ECHIPA IV
Evaluaţi ambalajul produsului BĂUTURĂ RĂCORITOARE CARBOGAZOASĂ „PEPSICOLA” 250 ml, ţinând cont de următoarele cerinţe:
1. Natura materialului din care este obţinut. Natura produsului ambalat.
2. Avantajele şi dezavantajele materialului folosit.
3. Calitatea ambalajului: aspect, integritate.
4. Asigurarea funcţiilor şi respectarea protecţiei consumatorilor.
5. Impactul ambalajului asupra mediului înconjurător. Posibilităţi de reciclare.
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Disciplina: Modulul III - Protecţia consumatorului
Prenumele şi numele elevilor din echipă:
Clasa:
Data:
FIŞĂ DE LUCRU
ECHIPA V
Evaluaţi ambalajul produsului DEODORANT SPRAY – FA PINK PASSION, 150ml,
ţinând cont de următoarele cerinţe:
1. Natura materialului din care este obţinut. Natura produsului ambalat.
2. Avantajele şi dezavantajele materialului folosit.
3. Calitatea ambalajului: aspect, integritate.
4. Asigurarea funcţiilor şi respectarea protecţiei consumatorilor.
5. Impactul ambalajului asupra mediului înconjurător. Posibilităţi de reciclare.
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FIŞE DE EVALUARE
A. Criterii pentru aprecierea performanţelor elevilor în îndeplinirea sarcinilor de lucru
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Sarcini de lucru
Identifică în mod corect natura materialului din
care este obţinut ambalajul.
Prezintă toate avantajele şi dezavantajele
materialelor folosite la obţinerea ambalajului.
Verifică în mod corespunzător ambalajul
produsului şi prezintă caracteristicile acestuia.
Prezentarea funcţiilor îndeplinite de ambalaj şi
respectarea protecţiei consumatorilor
Prezintă impactul ambalajului asupra mediului
înconjurător şi a posibilităţilor de reciclare.

Corect

Parţial
Corect

Greşit

10 p

5p

0p

10 p

5p

0p

20 p

10 p

0p

20 p

10 p

0p

20 p

10 p

0p

Răspuns
afirmativ

Răspuns
negativ

Max. 80
B. Aprecierea atitudinii faţă de sarcina de lucru.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atitudinea
Organizarea locului de muncă
Au urmat toate cerinţele de lucru
Au cooperat
Au dus activitatea până la capăt
Au lucrat organizat, în ordinea logică a operaţiilor
S-au încadrat în timpul alocat

Se acordă 10 puncte dacă numărul răspunsurilor afirmative îl depăşeşte pe cel al răspunsurilor
negative.
Nota finală = 80 puncte (pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute) + 10 puncte (obţinute prin
observarea atitudinii faţă de sarcina propusă) + 10 puncte (din oficiu ) = 100 puncte = 10
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Clasa a X-a, Specializarea Tehnician în activităţi de comerţ/Tehnician în
activităţi economice
Modulul I: Etică şi comunicare profesională
Conţinutul tematic al unităţii de învăţare: Comunicarea eficientă:
• Factori ce influenţează comunicarea;
• Tehnici de ascultare;
• Ascultarea activă/pasivă;
• Barierele comunicării şi îndepărtarea lor;
• Conflicte şi soluţionarea lor.
Denumirea activităţii: Barierele comunicării şi îndepărtarea lor.
Durata: 50 min.
Competenţe generale:
Utilizează tehnici de comunicare interpersonale adecvate situaţiilor şi contextelor profesionale şi
dezvoltării personale in scopul obţinerii performanţei.
Competenţe specifice:
C1: Să identifice elementele comunicării.
C2: Să enumere elementele unei comunicări eficiente.
C3: Să identifice barierele comunicării.
C4: Să găsească soluţii pentru eliminarea barierelor de comunicare.
Competenţe pedagogice:
C1: Dezvoltarea atenţiei concentrate.
C2: Dezvoltarea gândirii şi a spiritului de observaţie.
C3: Participarea cu interes şi plăcere la activităţile desfăşurate.
C4: Rezolvarea corectă şi completă a sarcinilor propuse spre rezolvare.
C5: Formularea corectă, utilizând limbajul de specialitate a concluziilor.
Exemplificarea evaluării rezultatelor învăţării prin metoda „Studiu de caz”
Cunoştinţe

Abilităţi

1.1.1. Enumerarea elementelor
procesului comunicării
1.1.7. Caracterizarea elementelor
comunicării verbale şi non-verbale.
1.1.8. Enumerarea elementelor
unei comunicări eficiente;

1.2.11. Aplicarea diferitelor forme ale
comunicării verbale şi nonverbale
1.2.12. Ameliorarea calităţii
comunicării
1.2.13. Îndepărtarea barierelor
comunicării.

Atitudini
1.3.9. Manifestă
capacitatea de a derula o
comunicare eficientă cu
clienţii şi colegii;
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Organizarea activităţii :
Strategii didactice
1. Metode didactice:
• Conversaţie euristică
• Expunere
• Problematizare;
• Învăţarea prin descoperire dirijată, observare individuală;
• Învăţare prin cooperare;
• Studiu de caz;
• Dezbateri;
• Observarea sistematică a activităţii si comportamentului elevilor faţă de sarcinile primite;
2. Mijloace şi materiale didactice utilizate:
• Fişe de documentare;
• Studiu de caz;
• Fişe de lucru;
3. Forme de utilizare a activităţii elevilor:
• Frontală;
• Pe echipe de câte 2 elevi.
Desfăşurarea activităţii:
În prima parte a orei, elevilor li se prezintă barierele comunicării şi îndepărtarea lor.
În ciuda tuturor eforturilor, un număr de bariere se pot interpune în calea unei comunicării
eficiente. Un obstacol major este că nici un mesaj nu e receptat exact în forma în care el a fost emis.
Receptorul poate amplifica, modifica, interpreta greşit sau chiar ignora mesajul. Alte bariere apar
datorită lipsei unui sistem de referinţă comun sau existenţei unei diferenţe de experienţă între emiţător
şi receptor. Există multe tipuri de bariere, astfel că pentru îndepărtarea lor trebuie cunoscute şi
identificate.
În a doua parte a orei se face fixarea cunoştinţelor prin rezolvarea unui Studiu de caz.
Elevilor li se propune să se grupeze în echipe de câte doi şi primesc Fişa de lucru.
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FIŞĂ DE LUCRU
STUDIU DE CAZ:
În cadrul unei mari societăţi comerciale, Consiliul de Administraţie a hotărât aplicarea unei serii
de reguli şi proceduri care să ducă la o schimbare importantă în activitatea angajaţilor. Directorul
general a sugerat că dacă schimbarea ar fi explicată angajaţilor chiar de către membrii Consiliului de
Administraţie, ei vor accepta mai uşor şi vor avea mai mare încredere. Ca atare, chiar Directorul general
s-a dus în rândul angajaţilor fiecărui departament pentru a explica transformările care vor surveni în
scurt timp. El nu s-a putut dezobişnui de limbajul pe care îl folosea în mod curent şi, deşi a observat că
interlocutorii săi arătau mai degrabă nedumeriţi, a continuat mesajul în aceleaşi condiţii. Explicarea
schimbării a durat mult deoarece, vrând să se facă bine inţeles el le-a spus foarte multe lucruri. Cu toate
acestea, nu le-a explicat elementele de bază ale schimbării, considerând că acestea sunt prea simple.
După două săptămâni de la şedinţele de informare s-a dovedit practic că oamenii nu înţeleseseră multe
lucruri care le-ar fi putut face mai uşoară tranziţia, spre noile proceduri.
Sarcini de lucru:
1. Identificaţi elementele comunicării in situaţia dată şi realizaţi schema generală a comunicării.
Care dintre acestea au fost folosite ineficient?
2. Ce bariere de comunicare au apărut în exemplul de mai sus?
3. Ce alte bariere ar fi putut să apară?
4. Unde a greşit Directorul general?
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Barem de rezolvare:
1. Identificaţi elementele comunicării in situaţia dată şi realizaţi schema generală a comunicării.
Care dintre acestea au fost folosite ineficient?
Componentele principale ale proceselor de comunicare sunt:
Factori perturbatori

Emiţător

Codificare

Mesaj

Canal

Recepţionare

Receptor

Decodificare
Decodificare

Canal

Mesaj

Codificare

Factori perturbatori

✓ emiţătorul - este iniţiatorul comunicării – Directorul general;
✓ contextul – Directorul general al societăţii merge în rândul angajaţilor fiecărui
departament pentru a explica transformările care vor surveni în scurt timp.
✓ mesajul – aplicarea unei serii de reguli, proceduri care să ducă la o schimbare

importantă in activitatea angajaţilor.
✓ canalul – calea de transmitere a informaţiei – comunicare orală, directă
✓ limbajul de comunicare – verbal, non-verbal, paraverbal
✓ receptorul – Angajaţii
✓ decodificarea – operaţia realizată de receptor ce constă în interpretarea mesajului şi
transpunerea simbolurilor transmise într-o informaţie semnificativă pentru sine. Decodificarea este
sensibil influenţată de modul în care receptorul interpretează simbolurile (de aşteptările sale, percepţii,
cunoştinţe);
✓ factorii perturbatori sunt cei ce produc blocaje, filtraje, distorsiuni sau bruiaje în
transmiterea informaţiilor – discursul directorului nu este la nivelul de cunoştinţe a angajaţilor
– aceştia nu înţeleg, timpul prea mare – intervine oboseala şi lipsa de atenţie;
✓ conexiunea inversă este reversul legăturii directe emiţător – receptor, prin care
emiţătorului i se transmite reacţia receptorului. Mai este numită feed-back – Reacţia angajaţilor –

aceştia nu au înţeles ce le-a transmis Directorul general, iar tranziţia se desfăşoară greu.
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2. Ce bariere de comunicare au apărut in exemplul de mai sus ?
Barierele de comunicare:
- bariere de limbaj – limbajul Directorului general nu este pe înţelesul angajaţilor;
- bariere de concepţie – existenţa presupunerilor, concluzii grăbite asupra mesajului, rutina în
procesul de comunicare;
- bariere interne – considerarea unor informaţii ca fiind subînţelese, formularea defectuoasă a
mesajului neadaptat la receptor, limite individuale: prea multă informaţie transmisă.
3. Ce alte bariere ce ar fi putut să apară:
- bariere de mediu – climatul locului de muncă poate determina angajaţii să-şi ascundă
gândurile adevărate pentru că le este frică să spună ce gândesc Directorului General;
- bariere de concepţie – lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj, lipsa de atenţie în
receptarea mesajului datorita limbajului elevat folosit de Directorul General;
- bariere interne – factori fiziologici: durata de desfăşurare a şedintei: foame, sete, epuizare
fizică;
- bariere interne – distorsiune semantică, perceptuală;
- bariere externe – mediu fizic, distanţa.
4. Unde a greşit Directorul general?
Directorul general a transmis o multitudine de informaţii, la un nivel de comunicare elevat,
neadaptând un dialect pe înţelesul angajaţilor; durata de desfăşurare a şedinţei a fost lungă.
Aprecierea rezultatelor:
Dupa rezolvarea Studiului de caz, elevii vor discuta împreună cu profesorul rezultatele obţinute.
Au loc dezbateri privind soluţiile găsite.
Se stabilesc reguli pentru o comunicare eficientă.
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CONCLUZII
Aspecte formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare
• stimularea activităţii elevilor;
• evidenţierea progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, facilitarea
reglării/autoreglării activităţii de învăţare;
• formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare,
sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor;
• formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii;
• formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;
• dezvoltarea creativităţii;
• dezvoltarea gândirii critice, creative ;
• dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol;
• dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare;
• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient.
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