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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ SEVERIN
GRUPUL SCOLAR TEHNIC REŞIŢA
SEMINARUL „DIDACTICA INTERNAŢIONAL‖ CARAŞ-SEVERIN
ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII & EDUCATIE TEHNOLOGICĂ.
TEMA: INSTRUIRE PRACTICA PRIN PROGRAME SI PROIECTE.
ARGUMENT:
Pentru atingerea obiectivelor propuse însă, este nevoie de formarea formatorilor, iar
„Didactica caraş-severineană” s-a dovedit a fi o bună şcoală şi un exemplu de bună practică
pentru participanţi şi în domeniul formării continue.
În acest sens am propus pentru ediţia a XX-a din anul 2011 a seminarului „Didactica
Internaţional” tema impuls: ” Formarea competenţelor sociale prin activităţi de voluntariat
care promovează cetăţenia activă.
SCOP:
Valorificarea experienţelor pozitive ce decurg din programul de formare „Formarea
competenţelor sociale prin activităţi de voluntariat care promovează cetăţenia” şi promovarea
exemplelor de bună practică în activităţi de voluntariat in educaţie.
OBIECTIVE:
Obiectivul principal al Didacticii noastre a fost acela de a pune la baza acţiunilor
derulate dialogul şi comunicarea didactică, promovarea diversităţii şi creativităţii în
curriculumul şcolar, realizarea unei noi paradigme în învăţământ şi educaţie, precum şi
racordarea acestuia la standardele europene în domeniu.
Este cunoscut faptul că valenţele formative şi educaţionale nu mai reprezintă un
monopol strict al şcolii. Învăţământul tradiţional este puternic influenţat de noile tehnologii
ale informaţiei şi comunicării în educaţie, iar noua dimensiune europeană în educaţie
presupune deschidere, comunicare, cunoaştere, implicare în promovarea unui învăţământ
centrat pe programe şi proiecte, având la bază munca în echipă, cooperarea şi învăţarea activă.
„Didactica este arta de a învăţa pe alţii bine‖, afirma Comenius, iar Seminarul nostru,
care din 1999 a devenit „Didactica Internaţional‖ a parcurs deja optsprezece ediţii, aducând
de fiecare dată în actualitate, prin temele impuls propuse, domenii prioritare, adevărate
provocări pentru viitor în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
În felul acesta se explică evoluţia ascendentă a „Didacticii‖ de-a lungul anilor la care
se adaugă implicarea factorilor decizionali, a autorităţilor şi comunităţilor locale din CaraşSeverin, fapt ce a transformat seminarul în cea mai ospitalieră şi bogată manifestare
tradiţională de la noi.
Această manifestare pedagogică şi ştiinţifică s-a bucurat an de an de o tot mai largă
audienţă şi participare din ţară şi străinătate (Austria, Ungaria, Serbia, Franţa, Germania,
Anglia, Italia, Spania, Marea Britanie) remarcându-se calitatea comunicărilor şi a conceptelor
utilizate în abordarea problemelor învăţământului şi educaţiei. Câştigul calitativ al
„Didacticii caraş - severinene‖ a sporit de la o ediţie la alta şi prin participarea unor
specialişti din universităţi şi mai ales prin implicarea Universităţii „Eftimie Murgu” din
Reşiţa ca organizator, alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului
Didactic Caraş-Severin, sprijinite de Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
Lista personalităţilor din Europa şi din ţară prezente an de an în Caraş-Severin la
„Didactica Internaţional‖ scoate în evidenţă preocupările noastre pentru dezvoltarea
experienţelor bune din învăţământ şi educaţie şi asumarea integrării acestora în Comunitatea
europeană.
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În cadrul „Didacticii noastre‖ s-a adus în actualitate un adevăr binecunoscut şi
anume: „Lumea nu este a celui ce o străbate cu piciorul, ci a celui ce o înţelege cu gândul‖.
Gândul mărturisit al educatorului trebuie să fie bucuria de a comunica cu semenii în
vederea pregătirii tinerelor generaţii pentru a se integra în viaţa socială, economică şi culturală
a comunităţii.
GRUP ŢINTĂ: cadre didactice, părinţi, elevi şi parteneri implicaţi în educaţie.
SECTIUNI:
1. Stagiu de formare
2. Programe de instruire practică
3. Proiecte cu aplicabilitate practică
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:
Vineri – 20 mai 2011 / GRUP ŞCOLAR TEHNIC REŞIŢA
10,30 - 11,00 Primirea participanţilor şi a invitaţilor
11,00 – 16,00
 Festivitatea de deschidere
 Alocuţiunile invitaţilor;
 Activitate în plen, prezentarea lucrărilor ;
 Pauză de cafea;
 Concluzii.

COMISIA DE ORGANIZARE:
Prof. ION CHIOSA, Inspector şcolar de specialitate;
Prof. SERBAN NICULAIE, Director Grup Școlar Tehnic Reșița
Prof. BONA LUCIANA, Metodist ISJCS, Director adjunct Grup Școlar Tehnic Reșița,
Prof. VESA RODICA, Metodist ISJCS, Director adjunct Grup Școlar Tehnic Reșița
Prof. PAUN LUCIAN, Metodist ISJCS, Grup Școlar Tehnic Reșița
Prof. STELICA TIMOFTE, Grup Școlar Tehnic Reșița
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ELEVII GRUPULUI ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢA FAŢĂ ÎN
FAŢĂ CU OPORTUNITĂŢILE ROMÂNIEI EUROPENE
ing. Eugenia MICLEA*), prof. Radu – Cosmin BOMPA**),
ing. Lucia BĂRBULESCU***), ing. Dimitrie BĂRBULESCU***)
*) – director la Grupul Şcolar Agricol Oraviţa, jud. Caraş-Severin
** – director adjunct la Grupul Şcolar Agricol Oraviţa, jud. Caraş-Severin
***) – profesori la Grupul Şcolar Agricol Oraviţa, jud. Caraş-Severin
)

Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică este reglementată
prin O.M.E.C.T. (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului) nr. 4931 / 29
iulie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor
învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire
practică şi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 07.10.2008, care referitor
la Stagiile de practică desfăşurate în Europa la art. 5 precizează „În cazul mobilităţilor
prin Programul Leonardo da Vinci, stagiile de pregătire practică sunt organizate pe baza
Programului de formare şi Angajamentului pentru calitate în Programul Leonardo da Vinci,
încheiat între organizaţia de trimitere (unitatea de învăţământ de unde provine elevul) şi
organizaţia de primire (întreprinderea sau instituţia unde se desfăşoară stagiul)”.
De asemenea, desfăşurarea Pregătirii practice a elevilor din învăţământul
preuniversitar este reglementată prin Legea nr. 258 / 19 iulie 2007 privind practica elevilor
şi studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493, din data de 24
iulie 2007, act normativ aplicabil începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar/universitar
2007-2008.
Prin practică, în sensul Legii nr. 258 / 2007 se înţelege activitatea desfăşurată de elevi
şi studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea
aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.
Elevul / studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor
teoretice şi pentru formarea abilităţilor spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru
care se instruieşte este denumit de lege practicant. Textul legii foloseşte încă două noţiuni
specifice:
 organizatorul de practică (unitatea / instituţia de învăţământ preuniversitar / universitar,
care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative) şi
 partenerul de practică (societate comercială, instituţie centrală ori locală sau orice alta
persoana juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la
procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor).
Cum se desfăşoară activitatea de practica? Răspunsul îl aflăm din Capitolul II al legii
(art. 4 – 9). Potrivit acestuia, practica se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contractcadru de colaborare sau a unei convenţii, încheiată între organizator şi partenerul de
practică. Ea se poate organiza şi în unităţile / instituţiile de învăţământ atât pentru elevii şi
studenţii proprii, cât şi pentru cei care provin de la alte unităţi / instituţii de învăţământ.
Practica se poate desfăşura fie cu program săptămânal, fie cumulat, la sfârşit de semestru sau
de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ şi pe durata cuprinsă în planul de
învăţământ, pe baza unei / unui programe analitice / portofoliu de practică, întocmită / întocmit de instituţia de învăţământ a practicantului. Trebuie subliniat faptul că activitatea de
practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de promovare.
Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt
cuprinse în planul de învăţământ.
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Pentru a se aplica unitar la nivel naţional un contract-cadru de colaborare sau a
unei convenţii, încheiată între organizator şi partenerul de practică s-a aprobat
O.M.E.C.T. (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului) nr. 1702 / 06 august
2007 referitor la aprobarea Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire
practică în întreprindere / instituţie publică de către elevii din învăţământul profesional şi
tehnic.
Legea nr. 258 / 2007 reglementează şi drepturile şi obligaţiile părţilor.
Astfel, potrivit art. 10, partenerul de practică are 3 obligaţii generale:
să deţină o dotare corespunzătoare din punct de vedere logistic, tehnic şi tehnologic (de
precizat că obligaţia evaluării capacităţii partenerului de practică din punct de vedere logistic,
tehnic, tehnologic şi organizatoric revine unităţii / instituţiei de învăţământ de unde provin
practicanţii);
să aibă specialişti cu studii medii şi superioare care să coordoneze şi să participe la
evaluarea desfăşurării pregătirii practicii elevilor si studenţilor;
să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de
practică a elevilor şi studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20.00.
Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică selectat dintre
salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Anexa pedagogică, parte integrantă a
Convenţiei pentru efectuarea Stagiilor de pregătire practică.
În plus, pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu reprezentantul
unităţii / instituţiei de învăţământ urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a
practicantului şi semnalează eventualele abateri unităţii sau instituţiei de învăţământ.
Totodată, partenerul de practica este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele
de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va
desfăşura şi trebuie să îl ajute pe practicant să îşi urmărească programa analitica / portofoliul
de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare. La sfârşitul activităţii de practică, în
conformitate cu programa analitică / portofoliul de practică, organizatorul împreună cu
partenerul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă un
calificativ (cu precizarea că evaluarea şi notarea finală se realizează la unitatea / instituţia de
învăţământ a practicantului).
Dintre obligaţiile practicanţilor enumerăm:
obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei analitice / portofoliului de practică,
respectând durata şi perioada impuse de unitatea / instituţia de învăţământ de unde provin;
obligaţia sa respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică şi
normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii
desfăşurate;
obligaţia de a se prezenta la practică (în caz de boală sau alte cauze obiective, practica se
recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică);
obligaţia de a participa activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică, doar dacă
acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoaşterii, dar numai după efectuarea de
către acesta a instructajelor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice
acelor activităţi.
Pe lângă obligaţii, actul normativ reglementează şi drepturi ale tuturor părţilor
implicate în activitatea de practică. Astfel, pe perioada de practică, partenerul de practică îl
poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe
durata determinată, prin negocierea remuneraţiei. Organizatorii de practică (unităţile /
instituţiile de învăţământ), beneficiază de o subvenţie financiară suplimentară, echivalentă
cu 5 % din alocaţia anuală pentru fiecare elev / student, sume utilizate exclusiv pentru
organizarea şi desfăşurarea practicii. Sumele aferente activităţii de practică pentru fiecare elev
/ student sunt alocate de unităţile / instituţiile de învăţământ partenerului de practică, pe baza
de contract. Cu privire la finanţarea practicii elevilor şi studenţilor, aceasta se va asigura de la
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru specializările care au practică
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prevăzută în planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie. Sumele necesare pentru hrana
şi transportul elevilor / studenţilor care efectuează practica, în sistem cumulat, în alte localităţi
decât cele în care îşi au sediul unităţile / instituţiile de învăţământ de la care provin, se alocă
de către minister şi se cuprind în bugetul unităţilor / instituţiilor de învăţământ, ca organizatori
de practică.
Proiectele Leonardo da Vinci urmăresc promovarea calităţii în învăţarea şi formarea
profesională iniţială şi în învăţarea şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii,
promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii pe piaţa muncii, dar şi accesul la educaţie de calitate
în formarea profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
Un grup de 22 elevi ai Grupului Şcolar Agricol ORAVIŢA, jud. Caraş-Severin,
clasa a XII-a, ruta progresivă, cu specializarea Tehnician în agricultură, sunt participanţi
şi beneficiari ai Proiectului Leonardo da Vinci LLP – LdV / IVT / 2010 / RO / 171
„Formarea profesională a elevilor Grupului Şcolar Agricol Oraviţa pentru agricultura
mileniului III” cu o valoare de 64 878 EURO. Nevoia ce a determinat propunerea acestui
proiect de către şcoala noastră este aceea de a asigura o pregătire de calitate a elevilor noştri,
care să acorde acestora şansa să lucreze după absolvire cu succes în agricultura mileniului 3, o
agricultură modernă în care automatizarea şi mecanizarea cunosc un ritm accelerat şi sunt
prezente atât în tehnologiile diferitelor culturi agricole de câmp, cât şi cele de recoltare şi
procesare a producţiei, o agricultură care cere profesionişti foarte bine calificaţi atât teoretic,
dar mai ales practic.
Participanţii în proiect vor efectua un stagiu de pregătire practică în trei ferme
horticole în Portugalia în zona Lisabona – Montijo:
• Stapoflor – Sociedade de Horto – floricultura;
• Prima Horta – Sociedade de Produtos Horticolas Lda;
• Companhia das Lezirias S.A. – cea mai mare societate agricolă pe acţiuni din Portugalia,
care se ocupă de creşterea vitelor, agricultură, deţine păduri şi terenuri pentru cultivarea
arborelui de plută, plantaţii viticole, cultivă măsline, orez, porumb, păşuni, plante furajere, dar
face în acelaşi timp şi turism rural susţinut de o bază materială proprie prin programe diverse
oferite tuturor celor interesaţi;
cu o durata de patru săptămâni în perioada:
♦ flux 1: 02 – 29.05.2011 (11 elevi);
♦ flux 2: 03 – 30.10.2011 (11 elevi).
Proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective:
1. Îmbunătăţirea competentelor tehnice generale în domeniul „Organizarea exploatării
agregatelor şi instalaţiilor din agricultură” prin stagii de formare în exploataţii horticole
portugheze în vederea asigurării unei bune integrări profesionale şi obţinerea de performanţă
în practicarea profesiei;
2. Dezvoltarea competenţelor transversale: de comunicare în limba engleza şi portugheză,
competenţe sociale, interculturale cu scopul de a îmbunătăţi experienţele profesionale viitoare
ale participanţilor şi largi perspective educaţionale ale acestora.
Rezultatele proiectului se regăsesc în nivelul crescut al aptitudinilor profesionale şi
calităţilor umane ale viitorilor tehnicieni în agricultură în practicile agricole din fermele
agricole de producţie româneşti în şcoala şi sistemul de învăţământ românesc şi

-

profesional organizat, exploatarea eficientă a maşinilor şi

instalaţiilor agricole.
Grupul este însoţit pe toata durata stagiului de doamna profesor inginer Eugenia
MICLEA (pentru fluxul 1), respectiv domnul profesor Radu-Cosmin BOMPA (pentru
fluxul 2) în calitate de monitor.
Procedura de selecţie a fost bine gândită şi descrisă în detalii încă deja în timpul
scrierii proiectului. Procedura a constat din mai multe etape. Selecţia s-a desfăşurat în spiritul
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legii şi egalităţii şansei de participare, evitând conflictul de interese. Criteriile de selecţie au
fost afişate din timp şi au constat din: media la purtare, media la engleză, media generală din
discipline de specialitate, două teste şi conceperea unui CV şi scrisori de intenţie. Fiecare în
parte a avut un procentaj cu ajutorul căruia s-a calculat punctajul final. Ne pare rău pentru cei
care sunt pe lista de rezervă pentru că şi ei au depus un efort destul de mare şi diferenţa de
punctaj a fost foarte mică.
Înainte de derularea mobilităţii, elevii au avut parte de o pregătire generală cu privire
la proiect, culturală, dar şi lingvistică (în limba engleză). În Portugalia, elevii au avut parte
de o pregătire lingvistică, în limba portugheză, ei având astfel ocazia să discute în limba
portugheză.
Validarea rezultatelor obţinute, competenţele şi abilităţile dobândite în stagiu se face
pe baza Certificatului de mobilitate Europass.
La sfârşitul stagiului de pregătire practică, elevii vor obţine: certificatul Europass,
un certificat de participare şi două certificate lingvistice (unul pentru limba engleză şi unul
pentru limba portugheză) şi scrisoarea de recomandare, ceea ce le oferă mai multe şanse
privind integrarea pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, ceea ce coincide cu priorităţile
europene, naţionale, regionale şi locale.
Pe plan personal, ei vor dezvolta competenţe de comunicare în limba engleză:
receptarea şi emiterea mesajului oral, competenţa de a lucra în echipă, vor cunoaşte cultura
portugheză, vor învăţa interculturalitatea, diversitatea şi vor manifesta atitudine tolerantă faţă
de cultura portugheză.
Pe lângă aceste certificate obţinute de elevi, aceştia au avut contact cu o altă cultură,
un alt mediu de muncă european, dezvoltându-şi latura profesională, dar şi cea personală.
Elevii au câştigat mai multă încredere în propria persoană, au învăţat să fie mai amabili, să fie
mai atenţi faţă de cei din jurul lor, să fie mai responsabili în tot ceea ce fac şi îşi doresc să mai
fie selectaţi în astfel de proiecte.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 258 / 19 iulie 2007;
2. O.M.E.C.T. nr. 1702 / 06 august 2007;
3. O.M.E.C.T. nr. 4931 / 29 iulie 2008;
Proiectul Leonardo da Vinci LLP – LdV / IVT / 2010 / RO / 171 „Formarea profesională a elevilor
Grupului Şcolar Agricol Oraviţa pentru agricultura mileniului III”.
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CETATENIA ACTIVA SI VOLUNTARIATUL
CHELBEA DANIELA GEORGINA
FALA MIHAELA
LICEUL BANATEAN OTELU ROSU
Cetatenia activa poate fi definită ca fiind asumarea de către cetăţeni a oportunităţilor
de a deveni activi şi implicaţi din punct de vedere democratic în definirea şi abordarea
problemelor comunităţilor lor şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Uneori te simţi confortabil doar stând degeaba, fără a face nimic, dar alteori vrei să faci mai
multe pentru a schimba ceva în societate. Este dreptul tău să participi, să-ţi exerciţi influenţa
şi să-ţi aduci aportul la dezvoltarea societăţii. Poţi să fii un cetăţean activ în multe
feluri.Motivarea este elementul determinant pentru reuşita individuală a fiecărui adult, iar
cetăţenia activă reprezintă cadrul în care se desfăşoară dezvoltarea socială şi economică a
fiecărui individ.
Cetatenia activa are la baza faptul ca tinerii trebuie sa fie consultati si informati cu privire la
deciziile care ii privesc si ii afecteaza. Aceasta informare trebuie sa plece de la nivel local,
apoi la nivel regional si as extinda la nivel national.
Mulţi oameni au probleme sau se simt inhibaţi în participarea activă în cadrul societăţii.
Exista anumite moduri de a-i motiva si de a dezvolta activitati:invăţarea despre drepturile şi
obligaţiile fiecărui cetăţean; valorizarea învăţării iniţiale şi a experienţelor proprii pentru a
căpăta mai multă încredere în sine;implicarea în probleme de mediu înconjurător din cadrul
comunităţii şi de mai departe;angajarea în învăţare continuă despre poziţia lor în
societate;ajutarea migranţilor de a se integra;angajarea în învăţare interculturală;cooptarea mai
multor generaţii pentru a învăţa unele de la altele şi/sau să lucreze împreună;explorarea unor
moduri de sprijinire a învăţării pentru oamenii cu disabilităţi;automotivarea.
Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care orice persoana fizica
isi ofera timpul, cunostintele, talentele si energia in sprijinul altora fara a primi in schimb o
recompensa de natura financiara. Motivele pentru care cineva poate practica volutariatul sunt:
pentru distractie, pentru a castiga experienta in vederea obtinerii unui serviciu mai bun,pentru
a nu pierde vremea acasa, pentru a va face noi prieteni, pentru a invata lucruri noi si va forma
deprinderi utile, pentru a va face contacte utile, care va pot fi de folos de-a lungul carierei,
pentru a va simti util, pentru a fi parte a unei organizatii prestigioase sau pentru simplu fapt de
a face lucruri bune pentru cei anevoiasi.
Voluntariatul te introduce in culturi noi si iti prezinta oameni noi in timp ce tu castigi
experienta.
In intreaga lume, milioane de oameni se implica in fiecare an in actiuni si programe de
voluntariat. In Romania, voluntariatul a inceput sa se dezvolte dupa 1990, cand organizatii
internationale precum Peace Corps au inceput sa plaseze voluntari straini in tara, iar altele
precum World Vision, Habitat For Humanity sau Save the Children au inceput sa-si
stabileasca filiale in Romania aducand totodata cu ele experienta in lucrul cu voluntarii si
coordonarea lor. In aceeasi perioada, ONG-urile romanesti incep la randul lor, timid dar
neabatut, sa implice voluntari locali in activitatile lor, iar in 1997 incep sa apara si primele
centre de voluntariat.
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Declararea de catre ONU a anului 2001 drept Anul International al Voluntariatului a
atras dupa sine in ultimii 10 ani o pleiada de initiative in Romania care au conturat cu
adevarat miscarea de voluntariat din Romania: tot mai multe organizatii care implica voluntari
intr-un mod organizat, noi centre de voluntariat in tara, tot mai multi voluntari doritori, mai
ales printre tineri, si actiuni vizibile de voluntariat, o mai buna reflectare in presa, cresterea de
la an la an a implicarii organizatiilor in sarbatorirea SNV - Saptamana Nationala a
Voluntariatului, gale de recunoastere a meritelor si eforturilor voluntarilor, sarbatorirea Zilei
Internationale a Voluntarilor – 5 decembrie, cursuri de instruire pentru voluntari si
coordonatorii lor, conferinte, consultari publicatii de specialitate, site-uri si bloguri dedicate
voluntarilor si gasirii unor oportunitati de voluntariat, samd.
Principalii actori ai miscarii de voluntariat din Romania sunt:
 voluntarii;
 ONG-urile si institutiile publice care implica voluntari;
 centrele de voluntariat care intermediaza, acolo unde ele exista, legatura dintre
voluntari si nevoia de voluntari a organizatiilor;
 companiile sau institutiile care sustin sau initiaza proiecte de voluntariat pentru
angajatii lor;
 mecanisme europene precum programele de schimburi internationale de voluntari,
cum este si Serviciul European de Voluntariat.
In prezent, numeroase organizatii din tara implica zilnic voluntari in programele si
actiunile lor in beneficiul comunitatii, in domenii foarte diverse. Centrele de voluntariat din
tara, in acele comunitarti in care ele exista, actioneaza la randul lor ca o interfata necesara
intre cei dornici sa se implice si nevoia de voluntari in diferite programe derulate in
comunitate. Numeroase companii au vazut la randul lor in voluntariat o modalitate de a se
apropia de comunitatile in care actioneaza si de a-si largi astfel viziunea asupra
responsabilitatii lor sociale, actualmente incurajand sau facilitand in diverse moduri
implicarea angajatilor lor in diverse actiuni de voluntariat, fie in timpul programului prin
aciuni de voluntariat corporatist, fie in afara programului de lucru. O serie de institutii –
directii de asistenta sociala care au in grija centre de zi si aziluri de copii si varstnici, directii
de mediu sau de sanatate, muzee, diverse institute culturale, de istorie, departamente ale unor
universitati - au inceput la randul lor sa colaboreze cu organizatii non-guvernamentale, sa fie
mai deschise la a implica voluntari pentru a imbunatati serviciile pe care le ofera populatiei
sau altele au inceput sa fie mai deschise sa-si stimuleze proprii angajatii sa se implice in
actiuni de voluntariat in comunitate. Institutiile de invatamant primar, secundar si tertiar incep
sa recunoasca la randul lor valoarea formativa a voluntariatului pentru elevi si studenti si
initiaza actiuni sau colaboreaza cu organizatii in diverse proiecte comunitare.
Voluntariatul poate fi o sursa foarte bogata de invatare, atunci cand exista atat dorinta
de a invata din partea voluntarului, cat si preocupare pentru motivatia voluntarului din partea
organizatiei la care acesta activeaza. Implicandu-se in diverse proiecte si activitati, lucrand in
echipa sau de unii singuri, confruntandu-se cu diverse situatii si probleme, voluntarii
dobandesc implicit noi abilitati, noi cunostinte, noi atitudini - intr-un cuvant, noi competente.
In timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur si pentru diverse subiecte cu
impact comunitar este cea mai evidenta motivatie pentru a devei voluntari, pentru multi tineri
este deosebit de motivanta oportunitatea de a dobandi noi abilitati utile pentru a-si gasi un loc
de munca sau posibilitatea de a explora diferite optiuni de cariera. Activitatile de voluntariat
pot avea un impact puternic asupra traiectoriei profesionale a unui tanar. Dintre toate tipurile
de invatare informala si non-formala, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a
invata, de a te dezvolta si de a impartasi cele invatate.
Ai trait deja experienta unui interviu de angajare? Daca da, cu siguranta ai intalnit
intrebari care merg dincolo de studiile tale, referitoare la modul in care lucrezi in echipa sau
individual, modul in care faci fata unui termen limita, modul in care rezolvi o anumita
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problema sau modul in care te comporti intr-o anumita situatie. Chiar daca nu ti-au fost
formulate ca atare, poti fi sigur ca in spatele anumitor intrebari s-au aflat rationamente privind
capacitatea ta de a face fata stresului, de relationare cu cei din echipa, de a duce la capat o
sarcina si asa mai departe. Desigur ca poti raspunde elocvent si poti fi convingator
raportandu-te la situatii din viata ta personala sau la situatii ipotetice; insa nu ti-ar placea,
totusi, sa poti dovedi aceste lucruri cu fapte si experiente concrete?
Acea mult ravnita „experienta” de care toata lumea are nevoie in CV atunci cand
aplica la un job nu poate fi, din pacate, obtinuta in nici un fel de institutie de invatamant, insa
nici stand acasa sau distrandu-te cu prietenii. Voluntariatul, in schimb, iti ofera oportunitatea
de a imbina munca intr-un proiect concret, aplicat in comunitate, si deci de a dobandi
experienta practica de care ai nevoie, cu socializarea si relationarea cu persoane si situatii
deosebit de diverse. Experientele de lucru si de relationare pe care le vei trai pe parcursul
implicarii tale ca voluntar se pot dovedi o excelenta sursa pentru atunci cand vei fi pus in fata
faptului de a-ti dovedi intr-un fel sau altul valoarea, competentele, atitudinile. Poate va fi in
fata unui angajator sau poate chiar in fata unei comisii de admitere intr-o institutie de
invatamant. Oricum, important e sa fii pregatit sa demonstrezi aceste competente pe care tu le
detii.
Unele organizatii ofera voluntarilor lor instruire in anumite subiecte de interes pentru
derularea in bune conditii a activitatii acestora sau oportunitatea de a participa la diverse
cursuri sau scoli de vara in subiecte conexe activitatii lor sau pur si simplu pentru a-i ajuta in
dezvoltarea lor personala si pentru a-i motiva. Alte programe si activitati de voluntariat, in
schimb, nu necesita instruire prealabila sau nu au posibilitatea de a-si motiva voluntarii in
acest fel. Dincolo de aceste instruiri la care au acces, voluntarii invata mult mai multe din
experienta lor practica directa din cadrul activitatilor. Majoritatea programelor si a
activitatilor de voluntariat nu sunt concepute pentru a propune obiective de invatare specifice
voluntarilor pe care ii implica, ci sunt axate pe nevoile comunitatii. O exceptie ar fi, de
exemplu, chiar programul Serviciul European de Voluntariat, care este conceput special
pentru a tine seama de obiective de invatare adresate voluntarilor SEV. Insa chiar si
activitatile obisnuite de voluntariat rezulta in dezvoltarea personala a voluntarilor, de exemplu
prin cresterea increderii in sine sau a abilitatilor de relationare interpersonala sau printr-o
raportare mai matura la propria responsabilitate intr-o comunitate. Indiferent de instruirea pe
care o primesc sau nu, voluntarii spun, adesea, ca au invatat indirect, prin experienta lor
concreta, prin interactiunile pe care le-au avut sau prin observarea altora sau a situatiilor in
care au fost implicati pe parcursul activitatilor.
Cateva competente pe care, mentioneaza voluntarii, le-au dobandit pe parcursul
implicarii lor in proiecte si activitati de voluntariat sunt:
- competente generale precum comunicare in scris sau verbal – in limba materna sau intr-o
limba straina, relationare cu beneficiari / sponsori / autoritati / mass-media / personalitati
publice, etc., negociere, cooperare, asumarea responsabilitatii, luarea de initiativa, rezolvarea
de probleme, gestionarea conflictelor, lucrul in echipa, leadership, comunicare interculturala,
buna gestionare a timpului de lucru, etc.
- competente legate de sarcini specifice precum redactare de documente, scrierea de proiecte,
contabilitate primara si gestionarea de fonduri, documentare, competente administrative,
animatie socio-culturala, organizare de evenimente, lucrul cu diverse tehnnologii moderne,
etc;
Mai mult decat atat, voluntariatul te poate ajuta sa iti dezvolti noi atitudini fata de cei din jur
si fata de lumea care ne inconjoara: civism si participare la viata publica, toleranta, deschidere
culturala, preocupare fata de mediul inconjurator, etc.
Crezi ca vei avea nevoie de unele dintre acestea in viata ta de adult si pentru parcursul tau
profesional? Noi credem ca da!
Ca sa poti sa si dovedesti aceste competente acumulate, e bine sa te gandesti la modalitatile pe
care le ai la dispozitie de a culege si pastra intr/o forma organizata aceste dovezi - noi iti
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propunem un portofoliu de dovezi. Acesta este de fapt o colectie de documente de diferite
tipuri care vorbesc despre cine esti tu si ce stii sa faci. Ca experienta ta sa nu fie trecuta cu
vederea, merita sa colectionezi dovezile experientelor tale, dovezile invatarii tare, pentru ca
oamenii cu competente sunt oameni cautati, in toate domeniile vietii.
Pentru a-ti construi un portofoliu de competente, trebuie sa parcurgi urmatorii pasi:
- Planificare si organizare: mai intai te gandesti ce competenta vrei sa iti demonstrezi, care
este cea mai relevanta in functie de locul de munca pe care vrei sa il dobandesti sau de
domeniul de activitate in care vei folosi portofoliul creat. Apoi iti planifici acest proces de
colectare a dovezilor: cat timp ii aloci, ce resurse, cu cine te poti sfatui, de la cine poti cere
sprijin.
- Colectarea dovezilor: aici incepi sa strangi diverse documente care crezi tu ca
demonstreaza faptul ca tu ai invatat ceva, ca detii o competenta, ca stii sa faci mai bine
ceva anume sau ca ti-ai dezvoltat o anumita atitudine. E foarte important sa ai in aceasta
etapa un mentor, un facilitator, o persoana care te cunoaste si te poate indruma in acest
proces. Vei identifica toate ocaziile in care ai invatat ceva legat de acea competenta, vei
transforma invatamintele in competente, gandindu-te cat de bine poti sau stii sa faci acel
lucru, vei colecta dovezile si le vei selecta si ordona intr-un portofoliu – un dosar de acte
si obiecte, in functie de specificul competentei pe care doresti sa o
De ce iti este util sa iti creezi un astfel de portofoliu al competentelor?
Vei intelege ce te impulsioneaza, ce tip de activitate iti este potrivita pentru a acumula
cat mai mult
Vei avea o dovada a ceea ce ai invatat si a valorii muncii tale de voluntariat – pe care
sa o poti prezenta si altora
In urma constientizarii a ce ai invatat si ce stii sa faci mai bine, poti sa iti creezi un
plan de dezvoltare personala, insistand pe acele competente pe care inca mai consideri
ca e nevoie sa lucrezi in viitor

PROIECTUL CA METODĂ DE EVALUARE
Prof. POMOJA ILEANA Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reșița
EVALUAREA
• este o acţiune complexă integrată în procesul instructiv-educativ
• se realizează şi se apreciază rezultatele şcolare
• se reflectă obiectivele propuse şi eficienţa activităţii didactice
• elevul primeşte confirmarea externă oficială a performanţelor sale şi a modului său de
autoevaluare
• Este totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele
obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei
judecăţi de valoare, pe care se bazează o anumită decizie pe plan educaţional.
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EVALUAREA rezultatelor cuprinde trei etape sau operaţii
• MĂSURAREA rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente
adecvate scopului urmărit
• APRECIEREA acestor rezultate pe baza unor criterii unitare
• FORMULAREA CONCLUZIILOR desprinse în urma interpretării rezultatelor
obţinute în vederea adoptării deciziei educaţionale adecvate
CONŢINUTUL EVALUĂRII (profesorul evaluează următoarele componente)
• Cunoştinţele elevilor în funcţie de volum, capacitate de aplicare, capacitate de
aplicare în practică şi capacitate de transfer
• Capacităţile intelectuale ale elevilor deprinderi de muncă intelectuală, capacitate de
analiză, sinteză, abstracţie, generalizare, capacitatea de autoinstruire, educaţie
permanentă
• Trăsăturile de personalitate şi conduită ale elevilor fiind apreciate aptitudinile,
trăsăturile de caracter, nivelul de deschidere pentru discipline tehnice, comunicarea
atât cu profesorul cât şi cu grupul
Metoda de evaluare este “ o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de
a demonstra nivelul de stăpânire al cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi, testate
prin utilizarea unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit” (A. Stoica, 2001).
CLASIFICAREA METODELOR DE EVALUARE
TRADIŢIONALE
a) Probe scrise
b) Probe orale
c) Probe practice

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

•

•

COMPLEMENTARE (alternative, moderne)
Observarea sistematică a elevilor
Investigaţia
Proiectul
Portofoliul
Temă pentru acasă
Temă de lucru în clasă
Autoevaluarea

PROIECTUL
Este o activitate complexă
Începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii
Se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni
Se încheie tot în clasă prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra
rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului realizat
Proiectul poate să fie individual sau de grup
PREZENTAREA PROIECTULUI
Sub forma unui dosar care cuprinde: titlul proiectului, membrii grupei, fişe de
observaţii, fişe cu date culese, desenele sau schema produsului, fişă tehnologică,
materiale, scule, instrumente necesare, timpul de lucru, locul de desfăşurare, fişă de
prezentare finală
Sub formă de produs însoţit de documentaţie tehnică
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ETAPE DE PARCURGERE A UNUI PROIECT
Iniţierea unei probleme care să evidenţiază un necesar tehnologic
Descrierea materialelor necesare pentru rezolvarea problemei
Stabilirea sarcinilor de lucru
Definirea caracteristicilor produsului
Formularea sugestiilor de soluţionare
Alegerea soluţiei şi realizarea proiectului
Realizarea produsului
Evaluarea produsului
Prezentarea produsului
Valorificarea produsului
Proiectul ca metodă modernă de evaluare este utilizată frecvent în orele de Educație
Tehnologică.
Vă voi prezenta un proiect realizat în cadrul Modulului ”Economia Familiei” clasa a
VI a.
Proiectul se numește: ”Afacerea Mea” și utilizând metoda ”Firmelor de exercițiu”
elevii mei au facut un exercițiu de imaginație și au considerat ca sunt patronii unei
firme alese de ei.
După un plan bine definit și-au stabilit:
domeniul de activitate al firmei
capitalul (mașini, utilaje, instalații)
materialele utilizate
utilități
resursa umană (numărul de angajați si salariul fiecărui angajat)
prețul de vânzare (prețul de cost + profit)
metode de promovare
valorificarea produselor
profitul obținut

BIBLIOGRAFIE
• Manuale şcolare
• Ghid metodologic pentru Ed. Tehnologică ed. Aramis, 2001
• Ghid metodologic destinat studenţilor şi profesorilor, Ed Universităţii Oradea, 2005
Internet www. didactic . ro
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COMPETENŢE EUROPENE ÎN CONFECŢII PRIN PLASAMENT TRANSNAŢIONAL
Prof. Rancu Dalina, Grup Şcolar de Construcţii Montaj REŞIŢA
Prof. Fărcăşescu Florin, Grup Şcolar de Construcţii Montaj REŞIŢA

Proiectul „Transformarea şi valorificarea
materialelor textile recuperabile”,
LLP-LdV/IVT/2010/RO/213, a avut la bază
colaborarea dintre trei instituţii: Grup Şcolar de
Construcţii Montaj Reşiţa (organizaţia de trimitere),
ZAW- Zentrum für Aus-und Weiterbildung Leipzig
GmbH (partenerul de primire) şi Vitalis GmbH
Leipzig (partenerul intermediar).
Proiectul a fost finanţat prin programul
sectorial Leonardo da Vinci, din fonduri europene,
având un grant de 52 028 euro. Grupul ţintă din
proiect a fost format din 16 participanţi, domeniul Industrie textilă-pielărie, specializarea
Tehnician designer vestimentar, toţi elevi în clasa a XI-a, a Grupului Şcolar de Construcţii
Montaj Reşiţa. Aceştia au efectuat 120 de ore din cele 150 de ore ale stagiilor de pregătire
practică prevăzute de curriculum-ul pentru modulul V-Asigurarea calităţii şi modulul VIValorificarea materialelor textile şi de pielărie.Prin cele 120 de ore s-a urmărit dezvoltarea
unităţilor de competenţă: Asigurarea calităţii şi Valorificarea materialelor recuperabile textile
Parteneriatul a fost unul româno-german. Iniţiatorul şi beneficiarul proiectului, Grup Şcolar de
Construcţii Montaj Reşiţa, a desemnat echipa de gestiune a proiectului care s-a ocupat de
selecţia participanţilor, pregătirea pedagogică, lingvistică şi culturală, gestiunea financiară,
întocmirea documentaţiei necesare, îndrumarea şi monitorizarea participanţilor pe durata
plasamentului şi diseminarea rezultatelor proiectului.
Organizaţia prin intermediul căreia s-a realizat plasamentul a fost Vitalis GmbH
Leipzig, organizaţie de prestigiu din Germania, specializată în plasamente transeuropeane şi
care s-a angajat să contribuie la corecta desfăşurare a proiectului, făccând uz de toate resursele
umane şi materiale.
Partenerul de primire ZAW- Zentrum für Aus-und Weiterbildung Leipzig GmbH a
asigurat pregătirea profesională a participanţilor, tutoratul în cadrul proiectului, monitorizarea
zilnică a programului de formare, evaluarea săptămânală şi finală a elevilor , emiterea
Europass-ului şi a certificatelor de participare la mobilitate.
Obiectivul general al proiectului l-a costituit dezvoltarea dimensiunii europene de
formare iniţială în domeniul pentru care se pregătesc participanţii şi se înscrie în strategia de
reformă a educaţiei din România şi Comunitatea Europeană, de dezvoltare a pieţei europene a
muncii şi de transformare, modernizare şi adaptare a sistemelor europene de educaţie şi de
formare profesională.
La nivelul beneficiarilor, obiectivele au vizat:
O1.Dobândirea de către elevii participanţi a experienţei de lucru într-un mediu profesional de
pe piaţa europeană a muncii, în domeniul de formare Industrie textilă şi pielărie:
-Formarea abilităţilor practice de valorificare a materialelor reciclabile textile;
-Dezvoltarea competenţelor tehnice generale la elevi care să le permită o mobilitate
profesională şi o adaptare rapidă pe piaţa muncii;
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-Valorificarea potenţialului creator al elevilor în vederea elaborării unor produse din materiale
reciclabile.
O2. Dezvoltarea competenţelor interculturale şi a abilităţilor de comunicare într-o limbă
străină.
O3.Stabilirea unui parteneriat social, între instituţii de formare din România şi companii
europene care să contribuie la asigurarea calităţii şi creşterea atractivităţii educaţiei şi formării
profesionale VET.
Conţinutul programului de formare a fost stabilit in conformitate cu currriculum-ul
pentru clasa a XI-a, ruta directă, calificarea Tehnician designer vestimentar si a vizat în mod
deosebit modulele V- Asigurarea calităţii si VI- Valorificarea materialelor textile şi de
pielărie. Acordul de formare a fost elaborat la Agentia Naţională si aprobat de partenerul de
stagiu ZAW.Activităţile propuse au urmărit: acumularea de cunostinţe de specialitate privind
materialele textile, tehnologiile de prelucrare, finisare şi marketing textil, tehnologii de
valorificare a materialelor reciclabile textile, valorificarea potenţialului creator al elevilor în
vederea elaborării unor produse utile cu aplicarea normelor de calitate din domeniu.
Realizarea sarcinilor din programul de lucru s-a făcut sub îndrumarea tutorelui de stagiu şi a
profesorilor însoţitori şi a constat în confecţionarea unor accesorii, produse decorative,
jucării, fuste, bluze din tesături de bumbac, tip bumbac, piele, înlocuitori, lână, blană,
tricoturi, din fire pentru îmbrăcăminte de diferite compoziţii, culori şi fineţi.
Rezultatele planificate în acest proiect au oferit elevilor şanse de aplicare a unor
tehnici moderne de valorificare a materialelor textile şi de utilizare a unor utilaje şi
echipamente moderne specifice industriei textile; punerea în valoare a potenţialului creator în
domeniul designului vestimentar şi ambietal; creşterea motivaţiei elevilor care se
specializează în acest domeniu pentru a dobândi cât mai multe informaţii din acest segment al
formării profesionale; creşterea interesului firmelor de profil pentru a angaja absolvenţi ai
şcolii noastre; stimularea şi antrenarea cadrelor didactice pentru elaborarea de proiecte
educaţionale; motivarea elevilor din clasele de liceu din şcoală pentru a obţine rezultate cât
mai bune la disciplinele tehnice şi limbile moderne pentru a se număra printre posibili
beneficiari ai proiectelor viitoare;promovarea exemplelor de bună practică.
Participarea la acest plasament va facilita tranziţia acestor tineri de la şcoală la viaţa
activă, integrarea cu succes pe piaţa muncii imediat după absolvire şi chiar posibilitatea de aşi
dezvolta propria afacere.Proiectul va contribui la îmbunătăţirea parteneriatelor
educaţionale şi la formarea pieţei de muncă europene, în care lucrătorii vor circula liber şi vor
avea de satisfăcut aceleaşi standarde de competenţă în orice stat european ar activa şi va avea
ca rezultat direct recunoaşterea competenţelor şi calificării pe care le putem asigura elevilor
noştri. De asemenea, proiectul va contribui şi in continuare la dezvoltarea competen’elor
lingvistice şi culturale ale participanţilor.
Rezultatele obţinute satisfac scopurile proiectului deoarece formarea profesională
prin plasamentul într-una din cele mai dezvoltate ţări din Europa a reprezentat o oportunitate
perfectă pentru consolidarea competenţelor profesionale ale elevilor, astfel încât, în viitor să
se asigure o inserţie bună pe piaţa muncii.
Prin activităţile practice desfăşurate în atelierele ZAW sub îndrumarea tutorelui
german, participanţii şi-au exersat creativitatea în realizarea celor mai diverse produse din
materiale textile recuperabile: accesorii din piele şi bumbac, produse decorative din ţesături de
bumbac, lână, tricoturi, piele şi blană, jucării din ţesături de bumbac, lână, tricoturi, piele şi
blană, fuste şi bluze din diferite materiale textile şi în cele mai variate modele.Elevii stiu să
selecteze materiale recuperabile din care se pot realiza produse,să stabilească consumul de
materiale necesare realizării produsului, să execute schiţe ale produselor, să confecţioneze
şabloane ale reperelor produselor, să croiască reperele, să prelucreze şi să asambleze prin
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operaţii de coasere reperele produselor, să verifice corespondenţa dintre fişa tehnică şi modul
de execuţie a produsului, să aplice normele de calitate şi NTSM din domeniul textil. De
asemenea elevii şi-au însuşit tehnologiile de valorificare a materialelor textile recuperabile
precum şi tehnicile de monitorizare a deşeurilor textile. Ei stiu acum cum se organizează
activitatea intr-un atelier de creaţie, locul în care o idee poate deveni un produs util
valorificându-şi potenţialul creator.
Beneficiile pentru participanţi sunt majore atât din punct de vedere profesional cat şi
cultural şi personal. Ei şi-au perfectionat competenţele profesionale şi cele lingvistice, şi-au
lărgit orizontul cultural şi spiritual, şi-au îmbogăţit abilităţile de comunicare in limba engleză
şi limba germană. Au devenit mai toleranţi şi mai cooperanţi şi pot să facă faţă unor noi
provocări. Majoritatea participanţilor doresc să urmeze studii universitare în domeniu şi cu
siguranţă cunoştinţele dobândite vor contribui la dezvoltarea lor profesională viitoare.
Validarea competenţelor, abilităţilor şi cunoştinţelor dobândite de participanţii la
stagiu a fost realizată prin acordarea următoarelor certificate:
1. Certificate de pregătire lingvistică la Limba engleză şi la Limba germană, eliberate de către
Grup Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa;
2. Certificate de participare la acţiuni de formare prin care s-a validat progresul individual al
fiecarui participant, eliberate de ZAW - Zentrum für Aus-und Weiterbildung Leipzig GmbH;
3. Certificate de participare la stagiu eliberate de Vitalis GmbH Leipzig, care face referire la
progresul personal, profesional şi cultural al fiecărui participant;
4. Certificate de participare la stagiu eliberate de Grup Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa
prin care se face referire la progresul profesional înregistrat de fiecare participant;
5. Certificate Europass Mobility, emise de către beneficiar -Grup Şcolar de Construcţii
Montaj Reşiţa, completate cu descrierea competenţelor dobândite ca urmare a plasamentului
şi validate de organizaţia de primire ZAW - Zentrum für Aus-und Weiterbildung Leipzig
GmbH.Unitatea de stagiu a evaluat competenţele, cunoştinţele şi aptitudinile dezvoltate pe
parcursul stagiului şi a validat progresul prin acest certificat. Acesta cuprinde referiri la
competenţele profesionale dezvoltate, activităţile prin care au fost dezvoltate competenţele,
atitudinea şi gradul de implicare în realizarea activităţilor elevilor.
Rapoartele finale emise de ZAW- Zentrum für Aus-und Weiterbildung Leipzig GmbH
şi de Vitalis GmbH Leipzig, sunt şi ele o dovadă a validării competenţelor participanţilor. Ele
fac referire la tematicile parcurse pe parcursul stagiului, activitatile prin care au fost
dezvoltate competenţele participanţilor şi progresul realizat de participanţi.

BIBLIOGRAFIE: Lucrarea aparţine în exclusivitate autorilor
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CALITATE EUROPEANĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN
PROIECTE DE MOBILITATE
prof. Laţcu Leontina, Grup Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa
prof. Ţârlea Lucia, Grup Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa
Voluntariatul reprezintă una din componentele esenţiale ale cetăţeniei active şi
democraţiei, care concretizează valori europene precum solidaritatea şi nediscriminarea şi
care contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţilor europene.
Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează
dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale, culturale si profesionale şi reprezintă un mod
practic de abordare a nevoilor şi provocărilor umane.
Nu este de loc întâmplător că plasamentul proiectului „Transformarea şi
valorificarea materialelor textile recuperabile” s-a derulat tocmai în Anul European al
Voluntariatului. Acest proiect realizat prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii al
Uniunii Europene, a fost iniţiat de Grupul Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa, şcoală cu
tradiţie deja în derularea unor astfel de proiecte, motiv pentru care a primit recent titlul de
ŞCOALĂ EUROPEANĂ.
Proiectul sporeşte mobilitatea în Europa şi promovează dimensiunea europeană în
formarea profesională europeană. Acesta dezvoltă parteneriate în educaţie şi formare,
stabileşte conexiuni între învăţământul tehnic românesc şi practica europeană, asigurând un
schimb real de valori, mijloace de informaţie, idei şi experienţe acumulate în ţara parteneră.
Derularea unui astfel de proiect a implicat „actori” ai sistemului educaţional, şcoala şi
parteneri europeni cu renume în dezvoltarea unui „ program de formare IVT prin muncă” a
tinerilor elevi care să corespundă cerinţelor programelor de studiu româneşti şi să fie corelat
cu nevoile europene din acest domeniu, contribuind în acest fel la inserţia cu succes pe piaţa
muncii a viitorilor absolvenţi şi facilitând tranziţia acestora de la şcoală la viaţa activă.
Experienţa acumulată prin derularea, implementarea şi valorificarea proiectului
contribuie la îmbunătăţirea managementului educaţional şi a strategiei de dezvoltare a unităţii
şcolare, la întărirea dimensiunii europene în educaţie şi formare, la creşterea interesului
profesorilor în elaborarea proiectelor europene.
Participanţii la mobilitate au fost tineri în formare profesională iniţială, elevi ai
Grupului Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa, domeniul de pregătire Industrie textilă şi
pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar, nivel 3.
Proiectul a beneficiat de un grant de 52 028 euro, plasamentul a durat o lună, timp în
care elevii şi-au exersat creativitatea în realizarea celor mai variate produse din materiale
textile recuperabile: accesorii din piele şi bumbac, produse decorative din ţesături de bumbac,
lână, tricoturi, piele şi blană, jucării din ţesături de bumbac, lână, tricoturi, piele şi blană, fuste
şi bluze din diferite materiale textile şi în cele mai variate modele.

Fig.1. În practică la ZAW

Fig.2. La Opera din Leipzig
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Practica s-a desfaşurat la ZAW-Zentrum für Aus-und Weiterbildung Leipzig
GmbH, având-o ca tutore de stagiu pe d-na Andrea Woßeng, care i-a îndrumat şi sprijinit pe
elevi în perioada stagiului şi care a fost impresionată de imaginaţia şi comportamentul lor.
Totodată, participanţii au efectuat vizită la Opera din Leipzig unde au avut
posibilitatea de a identifica posibilităţi de valorificare a materialelor textile în confectionarea
costumelor, măştilor şi accesoriilor pentru artişti. La Ţesătoria de bumbac din Leipzig, au
observat tehnica confecţionării unor obiecte de îmbrăcăminte prin presare şi modelare , fară
cusături,combinând lână, mătase şi adeziv, într-o bogată paletă coloristică . În complexul
muzeal Grassimuzeum, participanţii au avut ocazia de a identifica cele mai frumoase produse
de îmbrăcăminte şi tapiserii, din toate epocile şi de pe toate continentele, confecţionate din
cele mai diverse materiale.
În vederea dezvoltării competenţelor propuse şi pentru evaluarea lor, tutorele de stagiu
şi profesorii însoţitori au îndrumat şi urmărit activitatea zilnică a participanţilor, au observat
comportamentul şi modul de integrare în activitatea unităţii de stagiu, au examinat şi analizat
zilnic calitatea lucrărilor executate, au aplicat fişe individuale de descriere a activităţii, fişe
pentru înregistrarea progresului elevului, fişe de evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.
Elevii au realizat un portofoliu personal în perioada plasamentului pe baza căruia profesorii
de specialitate le-au evaluat competenţele la modulele de specialitate implicate în proiect.
Partenerul intermediar, firma Vitalis GmbH Leipzig, a asigurat elevilor şi
profesorilor însoţitori cazarea, masa, transportul local şi programul cultural. În timpul liber
elevii au vizitat oraşul Leipzig cu: gigantica Hauptbahnhof, principala gară a oraşului şi în
acelaşi timp principalul mall comercial; Opera, a cărei faţadă este un contrast faţă de
arhitectura veche şi magnifică a lui Hauptbahnhof; Gewandhaus, sediul renumitei orchestre
a oraşului; Thomaskirche, biserica în care Johann Sebastian Bach a fost dirijor de cor timp
de 27 ani; Nicolaikirche, biserica care a fost scena centrală în timpul demonstraţiilor care au
dus la doborârea regimului comunist;Mädlerpassage, cel mai elegant pasaj din Leipzig, unde
Goethe a plasat una din scenele lui Faust, avându-l în centrul atenţiei pe Mephisto;
Messepalast Speckshof, palatul mesteşugarilor; Zeitgeschictliches Forum, muzeul de istorie
al Germaniei postbelice;Leipziger Universitätsturm,Turnul Universitatii Leipzig, cu
panorama orasului; Baumwoll-Spinnerei Leipziger, Ţesătoria de bumbac din Leipzig , cu
atelierele de imprimare a ţesăturilor, ateliere de confectionare a obiecteleor de îmbrăcaminte,
galerii de artă, grafică, artă cinematografică, etc. Piesa de rezistenţă din Leipzig este uriaşa sa
piaţă veche, Markt, unde se află primăria renascentistă, Altes Rathaus.

Fig.3. La Ţesătoria de bumbac

Fig.4. La Gewandhaus

În week-end elevii au vizitat:Grădina zoologică, cu specii de animale si păsări de pe
toate continentele;Völkerschlachtdenkmal, un gigantic memorial al bătăliei care a marcat
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începutul înfrângerii finale a lui Napoleon în 1815; Panometrul, care i-a introdus în
atmosfera pădurilor amazoniene; Museum fur angewandte Kunst, muzeul de arte şi meserii
care expune obiecte provenite din tradiţia meşteşugarilor din Leipzig şi Germania de Est;
Museum für Völkerkunde, muzeul etnologic care prezintă arte şi meserii din toate
continentele şi din diverse epoci, printre care o colecţie incitantă de artă antică din Asia de
sud-est.
O experienţă aparte a fost excursia la Dresda şi cea de la Berlin care i-au îmbogăţit
pe elevi atât cultural, cât şi spiritual.
La Dresda au vizitat: bulevardul Praga, Piaţa Centrală, Biserica Crucii, Biserica
Doamnei, Biserica Catolică, Palatul lui August cel Puternic.
La Berlin s-a vizitat: Reichstag-ul, Branderburger Tor şi Pariser Platz, Posdamer Platz,
Zidul Berlinului,Turnul televiziunii, Primăria Roşie, Biserica Sf. Maria, Domul din Berlin,
Pergamonmuseum, Galeria de artă. În Sony Center din Posdamer Platz, participanţii au avut
fericita ocazie de a vedea în direct festivitatea de premiere de la Campionatele europene de
gimnastică, unde românii, Flavius Kocsi, fost elev al Grupului Scolar de Construcţii Montaj
Reşiţa şi Sandra Izbaşa, au urcat pe cel mai înalt podium în aplauzele spectatorilor.A fost cel
mai frumos moment din excursia la Berlin.

Fig.5. Reichstagul – Berlin
În urma participării la proiect, fiecare elev a primit certificate de pregătire lingvistică
la Limba engleză si la Limba germană, documentul “Mobilitate Europass” pentru formarea
profesională şi certificate de participare din partea organizaţiei de primire ZAW-Zentrum für
Aus-und Weiterbildung Leipzig GmbH şi a organizaţiei intermediare Vitalis GmbH Leipzig.
Toţi elevii participanţi la acest proiect îşi mai doresc asfel de experienţe în viitor, când
vor fi studenţi sau persoane pe piaţa muncii (grup ţintă “PLM”), pentru a-şi îmbogăţi atât
orizontul ştiinţific cât şi cel cultural şi lingvistic, pentru a deveni cetăţeni moderni ai Europei
promovând valori precum toleranţa, şansele egale, libertatea şi democraţia. Ei doresc să
devină oameni de succes, independenţi, cu dorinţa de a învăţa pe tot parcursul vieţii.

BIBLOGRAFIE:

Lucrarea aparţine în exclusivitate autorilor
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Stagii de formare prin parteneriate
Autori:
Prof. Corina Daniela Cîrpean
Prof. Viorica Rani Jivan
Prin acest proiect am urmărit: facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii, creşterea
interesului la elevi pentru cuceririle ştiinţei şi tehnicii moderne, dezvoltarea de abilităţi şi
calificări care să faciliteze inserţia pe piaţa muncii europene, dezvoltarea spiritului creativ
şi inovator, a dragostei faţă de muncă, în grup şi individual.

Rezultate obţinute:
1. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale
2. Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice
3. Îmbunătăţirea competenţelor comportamentale
Evaluarea competenţelor.
Evaluarea competenţelor dezvoltate de elevi s-a făcut prin probă practică de executare a
diferitelor montajelor electrice prevăzute în curriculum, precum şi printr-un interviu de
progres.
Utilizarea rezultatelor proiectului în viitor.
Şansa de a participa la un plasament de formare profesională constituie un avantaj
pentru participanţi în ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii, deoarece au avut şansa
să achiziţioneze cunoştinţe şi să fie formaţi în spiritul european de muncă.
Înregistrările video din timpul desfăşurării plasamentului pot fi utilizate ca material
didactic la orele din curriculumul pentru clasa a XI-a, calificarea Tehnician în instalaţii
electrice.
Exemplu de bună practică.
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Cooperarea dintre şcoala noastră şi partenerul din Polonia a contribuit la acoperirea
nevoilor de calificare pentru un domeniu aflat pe primul loc al agendei politice europene
(Energia), asigurând un schimb real de valori, mijloace de informaţie, idei şi experienţe
acumulate în ţările partenere. Proiectul a răspuns nevoii de personal calificat din domeniul
energiei de pe piaţa românească şi europeană şi va contribui la creşterea calităţii serviciilor
oferite de viitorii tehnicieni în instalaţii electrice.
Evenimente amuzante în timpul derulării proiectului.

PROGRAMUL THW
Prof. ing. Luciana Bona Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa
Prof. Simona Radoslavescu Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa
Proiectul de realizare a unei școli postliceale după model vestic s-a conceput în februarie 1998
la Reșița și se înscrie în șirul proiectelor germane din România. Coordonatorii proiectului
s-au orientat spre o școală unde exista deja o tradiție de pregătire a elevilor în domeniul
tehnic.
Ideea de la care s-a pornit a fost aceea de a forma profesional absolvenți cu cea mai bună
șansă pe piața muncii prin apariția unei meserii noi , aceea de depanator în tehnica de birotică.
În prima etapă a proiectului s-a asigurat suportul financiar pentru amenajarea laboratoarelor și
cabinetelor de instruire teoretică și practică.
Nivelul cunoștințelor de bază necesare pentru a putea frecventa cursurile școlii a fost decisiv
în alegerea ca formă de învățământ-forma postliceală.
Programele școlare, planurile de învățământ și manualele școlare s-au întocmit ținându-se
cont de complexitatea meseriei și de ordinea cronologică în care au apărut aparatele de
birotică. Nevoia de a scrie ușor și uniform a dus la apariția mașinilor de scris mecanice iar
nevoia de a scrie mai repede și cu un efort cât mai mic a dus la apariția mașinilor electronice
și a calculatoarelor. Ordinea în care s-au studiat s-a stabilit astfel încât toate informațiile ce se
transmit să poată fi integrate în experiența anterioară a elevului.
Structura orelor de teorie și de laborator s-a întocmit astfel:
22

Anul I 3 zile teorie/săptămână/6 ore/zi
2 zile laborator/ săptămână/6 ore/zi
Anul II2 zile teorie/săptămână/6 ore/zi
3 zile laborator/ săptămână/6 ore/zi
Anul III1zi teorie/săptămână/6 ore/zi
4 zile laborator/ săptămână/6 ore/zi
Clasa a fost formată din 24 de elevi. La 1 octombrie 1998 aceștia au început cursurile sub
îndrumarea cadrelor didactice specializate în Germania. Evaluând cunoștințele dobândite de
către elevi putem acum confirma capacitatea elevilor de a intui defectele aparatelor de birotică
, de a face conexiuni între defecte și mecanisme și la sfârșit de a pune aparatul în stare de
funcționare.
Lucrul în echipă la realizarea reglajelor a creat o concurență reală și constructivă și a dus la
dobândirea deprinderilor practice într-un timp relativ scurt. S-au dezvoltat capacitățile de
analiză-de ce s-a stricat?, de selecție-care sunt defectele?, de alegere-care este soluția tehnică
corectă? și de estimare-care sunt defectele cele mai frecvente și piesele cele mai solicitate?.
Dezvoltarea gândirii tehnice a elevilor și a capacității acestora de extrapolare sunt doar câteva
elemente esențiale care confirmă reușita acestui proiect.
In 2011 la 10 ani de la absolvirea primei promoții putem afirma cu certitudine că acest proiect
a fost un succes și că de logistica donată beneficiază și astăzi elevii școlii noastre.
Am realizat in cadrul orelor de CDȘ- curriculum la decizia școlii-un program de studiere a
mecanismelor mașinilor de scris. Astfel elevii claselor a X-a au învățat teoretic și practic cum
funcționează o mașină de scris și care sunt cele 8 mecanisme principale ale acesteia. De
asemenea au învățat cum pot citi și interpreta schemele mecanismelor. A fost dificil pentru că
elevii de clasa a X-a nu aveau deprinderile practice de mânuire a S.D.V-rilor necesare
montării și demontării nici cunoștințele teoretice necesare. La sfârșitul orelor de pregătire
elevii au dobândit următoarele cunoștințe și deprinderi:
CUNOȘTIINȚE
-să selecteze și să analizeze documentația tehnică
-să analizeze informațiile
-să cunoască noțiunile generale despre mașinile de scris
-să descrie mecanismele principale
-să deosebească mecanismele principale
-să enumere sdv-urile folosite
-să descrie funcționarea mecanismului studiat
-să enumere reglajele
-să aleagă reglajele în funcție de defectul mașinii
-să citească schemele mașinii
DEPRINDERI
-să-și organizeze locul de muncă
-să pregătească mașina în vederea demontării
-să identifice mecanismele și piesele corespunzătoare fiecărui mecanism
-să aleagă și să folosească corect sculele și dispozitivele
-să respecte normele de calitate
-să regleze și să pună în stare de funcționare mașina
Din păcate nici aceste ore de CDȘ nu s-au mai realizat și la ora actuală spațiul renovat și dotat
de partea germană funcționează astfel:
-sala de teorie s-a transformat in laborator AEL în 2002 și s-a modernizat în 2011
-laboratorul de electronică s-a transformat în laborator AEL
-cabinetul de mecanică fină funcționează și se țin orele de tehnologie generală
-laboratorul de informatică funcționează
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Ca vizionari partenerii germani au avut dreptate atunci când au realizat un parteneriat care și
astăzi își gasește aplicabilitatea practică.
De noi însă depinde ca elevii noștri să beneficieze în continuare de spațiile amenajate și de
mijloacele de învățământ donate.
CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
clasa a X-a
MECANISMELE MASINLOR DE SCRIS
NOTA DE PREZENTARE
Programa Mecanismele mașinilor de scris pentru clasa a X-a se adresează liceelor
tehnologice cu profil tehnic.
Competențele vizate și conținuturile alese au în vedere dobândirea abilităților practice
și teoretice în funcție de traseul de specializare.
Selectarea competențelor de bază s-a făcut astfel încât să se permită dezvoltarea unor
noi abilități în următorii ani de studiu..
Competențele și conținuturile sunt proiectate pentru 2h alocate săptămânal și pot fi
dezvoltate prin activități de învățare diversificate cu caracter aplicativ accentuat.
Lecțiile de recapitulare și evaluare finală pot fi prevăzute atât în perioadele de evaluare
de la sfârșitul semestrului, cât și după parcurgerea unor trasee tematice a căror aprofundare
condiționează abordarea cu succes a temelor ulterioare.
Numărul de ore alocat fiecărei secvențe de conținut este la latitudinea profesorului.
O planificare judicioasa trebuie să se bazeze pe rezultatele testului predictiv care
evaluează nivelul deprinderilor existente la începutul clasei a X-a.

Programa are următoarele componente structurale:
competenţele generale ale disciplinei, vizate a fi formate pe întreg parcursul
ciclului superior al liceului;
valorile şi atitudinile promovate, prin studiul disciplinei, pe întreg parcursul
ciclului superior al liceului;
competenţele specifice, definite la nivelul clasei a X-a, pentru disciplina
Mecanismele masinilor de scris ; acestea sunt derivate din competenţele generale şi
reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi ce urmează a fi dobândite
de către elevi prin învăţare, pe durata anului de studiu) şi conţinuturi asociate acestora;
sugestii metodologice, oferite ca repere pentru organizarea activităţii didactice
COMPETENTE GENERALE
I . Interpretarea informațiilor specifice elementelor din mecanică
II. Transpunerea informațiilor tehnologice în cunoștiinte și deprinderi prin intermediul
elementelor componente
III. Realizarea unor proiecte tehnice de diferite niveluri de complexitate
VALORILE ȘI ATITUDINILE SUGERATE TREBUIE SĂ STEA IN ATENȚIA
PROFESORILOR PE TOT PARCURSUL EDUCAȚIONAL
VALORI SI ATITUDINI
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1. Adaptarea la cerințele pieței muncii și la dinamica evoluției tehnologice
2. Manifestarea gândirii autonome, critice și creative în domeniul tehnic
3. Respectarea standardelor în vigoare referitoare la asigurarea calității produselor și
serviciilor
4. Stimularea curiozității pentru investigarea unor fenomene sau procese
5. Conștientizarea importanței mecanismelor în domeniul tehnic

COMPETENTE SPECIFICE
I.a)Identificarea părților componente ale
mașinilor de scris mecanice

I.b)Interpretarea informațiilor tehnice
II.a)Aplicarea regulilor de întreținere și
reparare ale mașinilor de scris mecanice

II.b)Analiza metodelor de montare și
demontare
III.a) Identificarea defectelor și
corectarea acestora prin reglaje
IV.a) Identificarea părților componente
ale mașinii de scris electronice
IV.b) Aplicarea regulilor de programare
a mașinii

CONTINUTURI
1.1 Schema generală a mașinii
1.2 Mecanismele mașinii de scris
mecanice
1.3 Piesele componente ale
mecanismelor
1.4 SDV folosite
1.5 Evaluare prin montarea și
demontarea propiu-zisa
2.6 Demontarea pârghiilor de tipărire
2.7 Demontarea mecanismului de
mișcare
2.8 Demontarea tastei de mers inapoi
2.9 Demontarea carului
2.10Demontarea mecanismului de
rulare a benzii
3.8 Reglajele mecanismului de tipărire
3.9 Reglajele mecanismului de
schimbare la majusculă
4.10 Programarea mașinii
4.11 Identificarea mecanismelor
4.12 Demontarea mecanismului de
tiparire
4.13 Test de programare
4.14 Test final

SUGESTII METODOLOGICE
Competențele vizate se realizează predominant prin activități aplicative referitoare la
demontarea și montarea mecanismelor.
Formarea deprinderilor este favorizată de desfășurarea lecțiilor în Cabinetul de
Mecanică Fină, dotat la standarde europene.
Proiectorul cu folii permite diversificarea activităților de învățare și contribuie la
valorificarea optimă timpului alocat instruirii.
Capacitatea de citire și interpretare a schemelor trebuie să se sprijine pe activități de
observare sistematică, pe exercitii de identificare a elementelor componente și de rectificare a
erorilor prin reglaje.
În acest scop pot fi folosite scheme ale mecanismelor atât pentru consolidarea
cunoștiințelor cât și ca instrument de feed-back.
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Caracterul aplicativ al învățării mecanismelor trebuie orientat pe exemple și elemente
preluate din domeniile de specialitate ale școlii și din universul familiar al elevilor.
Dezvoltarea competențelor de elaborare a portofoliilor se obține prin abordarea
interdișciplinară.
Activitățile în grup formează spiritul de echipă și determină responsabilități.
Evaluarea trebuie asociată cu exersarea autoevaluării și coevaluării.
Instrumentele de evaluare pot fi teste, scheme, fișe de evaluare, miniproiecte și
portofolii de aplicații, bazate pe optiunea profesorului sau a elevului.
Munca in echipă a profesorilor, abordarea interdisciplinară și corelarea tematică prin evitarea
suprapunerilor, coordonează eforturile pentru realizarea materialelor didactice.

Evaluarea competenţelor prin practică la locul de muncă
Prof. Niculae SERBAN Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa
Prof. ing. Rodica VESA Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa
Prof. Ec. Ion CHIOSA - Inspector de specialitate - ISJ, CS

Aşa cum procesul de predare este public, iar profesorii primesc feedback în privinţa calităţii
predării, chiar şi fără feedback deliberat, evaluarea este o activitate diferită. Foarte rar există o
persoană care să observe profesorul atunci când acesta planifică şi desfăşoară evaluarea.
Un avantaj al evaluării poate fi feedback-ul obţinut de elevi în privinţa performanţei lor,
abilităţilor pe care trebuie să le dezvolte, măsura în care au înţeles teoriile şi conceptele.
O parte a procesului de învăţare presupune ca elevii să fie capabili să înveţe din greşeli, ca şi
din succese.

De ce evaluare?
Există numeroase motive pentru a evalua performanţa elevilor, dar nu toate sunt bune:
În prezent, oamenii sunt angajaţi sau numiţi într-un post pe baza calificărilor pe care le
deţin.
Elevii au nevoie de feedback.
Profesorii au nevoie de feedback, astfel încât să îşi poată adapta metodele de predare
sau adopta altele noi.
Evaluarea este adesea motivul principal care îi determină pe elevi să studieze serios.

Avantajele practicii la locul de muncă şi ale evaluării acesteia

26

Practica la locul de muncă este importantă, de ex. nimeni nu doreşte să îşi dea
maşina pe mâna unui mecanic care deţine cel mai înalt nivel de cunoştinţe teoretice,
însă ale cărui abilităţi practice sunt reduse.
Angajatorii pot dori să cunoască şi calitatea activităţilor practice desfăşurate de
elevi (nu numai cât de bune sunt notele obţinute de aceştia).
Practica la locul de muncă presupune învăţare din experienţă. Evaluarea practicii
la locul de muncă îi ajută pe elevi să desfăşoare aceste activităţi mai serios, cu mai
mult spirit critic.

Dezavantajele practicii la locul de muncă şi ale evaluării acesteia
Practica la locul de muncă este dificil de evaluat. Este o tendinţă, dar este greşită,
pentru că este mai uşor să evaluezi rezultatele finale ale activităţilor practice decât
procesele şi abilităţile implicate în obţinerea acestora.
Poate fi dificil să se convină asupra criteriilor de evaluare a abilităţilor practice. Adesea, există
mai multe metode de a îndeplini corespunzător o sarcină, iar acestea impun o serie de criterii de
evaluare alternative.

Evaluarea activităţilor practice
Activităţile practice sunt adesea mai dificil de evaluat. Uneori profesorii evaluează raportul privind
activităţile practice elaborate de elev, şi nu activităţile în sine. Aceasta poate implica numai
constatarea calităţii produsului final al activităţilor practice, dar nu şi a activităţilor în sine.
Evaluarea competenţei şi a experienţei practice necesită o planificare atentă pentru a avea eficienţa
scontată. Iată câteva principii de care să ţineţi cont:
Trebuie să se înţeleagă clar de ce se evaluează activităţile elevilor:
pentru a le oferi acestora feedback, în scopul de a le facilita dezvoltarea?
pentru a asigura recunoaşterea competenţei lor?
pentru a contribui la nota finală?
Trebuie să se înţeleagă clar ce anume se va evalua. Din moment ce evaluarea
competenţei şi a experienţei practice vizează în general abilităţile practice, nu
cunoştinţele teoretice, trebuie explicat clar ce anume competenţe vor fi evaluate.
Trebuie înţeles scopul general al evaluării. Este important să existe o corelaţie între
metodele de evaluare şi abilitatea care este evaluată.
Trebuie să vă asiguraţi că elevii cunosc modalitatea de evaluare şi criteriile conform
cărora vor fi evaluaţi. Evident, aceste criterii trebuie să fie atent alese, astfel încât să
corespundă contextului sau mediului în care se desfăşoară activitatea.

Descriptorii competenţei
Descriptorii competenţei, în funcţie de care sunt structurate toate cursurile bazate pe competenţe,
diferă de obiectivele educaţionale convenţionale sub mai multe aspecte:
Sunt special concepuţi pentru a răspunde nevoilor domeniului industrial sau comercial.
Aproape întotdeauna au o bază mai generală decât obiectivele convenţionale sau
rezultatele învăţării.
Acoperă o gamă largă de abilităţi care în general depăşesc graniţele convenţionale ale
domeniului.
În general sunt mai precis articulate decât obiectivele educaţionale convenţionale şi
competenţele şi includ trei componente de bază:
Precizarea competenţei care trebuie dezvoltată
(Competenţa)
Precizarea condiţiilor de aplicabilitate
(Contextul general şi condiţiile în care trebuie dezvoltată competenţa)
Un set de criterii de performanţă
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(Colectarea dovezilor necesare pentru a demonstra că respectiva competenţă a
fost dobândită)

Evaluarea competenţei
Evaluarea competenţei diferă de evaluarea obişnuită după cum urmează:
Presupune criterii de performanţă clare, care precizează exact ce se aşteaptă din partea
elevului.
În general, evaluarea se desfăşoară numai pe criterii de “competenţă”.
Pentru a absolvi un curs bazat pe competenţe, elevul trebuie să demonstreze
dobândirea tuturor criteriilor de performanţă.
Toate cursurile bazate pe competenţe includ întotdeauna aranjamente prin care elevii pot repeta orice
elemente pentru care nu au atins standardele impuse.

Metode de evaluare bazată pe competenţe
Evaluarea bazată pe competenţe se axează pe activităţi practice de diferite tipuri, iar evaluarea tinde să
implice un proces şi în general presupune o formă de evaluare continuă.
Metodele de evaluare utilizate sunt în general bazate pe activităţi şi implică:
Evaluarea continuă a activităţilor practice la locul de muncă.
Testarea abilităţilor de toate tipurile.
Performanţele elevilor în studii de caz, exerciţii de simulare şi situaţii de joc de rol.
Teme şi proiecte de toate tipurile.
Derularea unor proiecte practice sau de documentare.
Abordarea unor probleme reale sau simulate.
Înfiinţarea unei afaceri.
Crearea unor portofolii cuprinzând dovezi privind competenţele.

Planificarea evaluării bazate pe competenţe
Activităţi iniţiale
În primul rând este necesar să cunoaşteţi în detaliu şi să fiţi familiarizaţi cu respectivul
curs, în ceea ce priveşte strategia de evaluare, procedurile etc.
Planificaţi numărul de contacte cu clasa, astfel încât să puteţi identifica oportunităţi
adecvate de evaluare.
Este important să ştiţi numărul elevilor implicaţi şi modul în care vor fi grupaţi.
Trebuie determinate orice cerinţe speciale ale elevilor, individual, de exemplu dislexie,
tulburări de vedere etc.
De asemenea, verificaţi ce alte evaluări vor trebui să susţină elevii, astfel încât să nu fie
suprasolicitaţi, iar activităţile de evaluare să fie uniform distribuite.

Strategia de evaluare
Toate elementele unui curs bazat pe competenţe trebuie să fie astfel alese încât să vă
asiguraţi că toate activităţile elevului sunt pe deplin integrate cu procedurile de
evaluare.
Asiguraţi-vă că dispuneţi de toate resursele necesare bunei desfăşurări a evaluării,
inclusiv colegi şi personal de sprijin.
Efectuaţi testarea preliminară a procedurii alese, dacă este cazul.
Faceţi totul pentru a contribui la eficacitatea educaţională şi eficienţa operaţională a
procesului de evaluare.
Reduceţi oportunităţile de comportament nedorit din partea elevilor, de ex. copiatul,
plagiatul etc.
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Efectuarea evaluării
Asiguraţi-vă că elevii cunosc dinainte strategia evaluării, inclusiv momentul, locul,
modalitatea şi criteriile evaluării.
Dacă fiecare element al programului de evaluare corespunde planului, atunci elevii nu
au nici un argument să depună contestaţie pentru procedură incorectă.
Evaluările bazate pe competenţe pot fi foarte solicitante şi pot necesita mult timp.

Înregistrarea rezultatelor
Natura cumulativă a evaluării bazate pe competenţe presupune utilizarea unui sistem
de înregistrare a rezultatelor. Aceasta se poate face folosind o listă de verificare, ori
manual ori electronic.

"PROGRAME EUROPENE DE INSTRUIRE PRACTICĂ"
Autor : Prof. POIANĂ DINU – IACOB,
Grup Școlar de Transporturi Auto Caransebeș

Argument
Prezentul referat se înscrie în tema impuls specificată pentru ediția XX din anul 2011, a
seminarului "Didactica Internaţional" și anume : Formarea competenţelor sociale prin
activităţi de voluntariat care promovează cetăţenia activă.
Din această temă impuls, rezultă şi promovarea exemplelor de bună practică în
activități de promovare a mobilităților privind forța de muncă, de pe teritoriul întregii
Europe.
Obiectivul principal al Didacticii este , în general, de a promova dialogul şi
comunicarea didactică, promovarea diversităţii şi creativităţii în curriculumul şcolar,
realizarea unei noi paradigme în învăţământ şi educaţie, precum şi racordarea
învățământului la standardele europene în domeniu.
Este cunoscut faptul că valenţele formative şi educaţionale nu mai reprezintă un
monopol strict al şcolii. Învăţământul tradiţional este puternic influenţat de noile tehnologii
ale informaţiei şi comunicării în educaţie, iar noua dimensiune europeană în educaţie
presupune deschidere, comunicare, cunoaştere, implicare în promovarea unui învăţământ
centrat pe programe şi proiecte, având la bază munca în echipă, cooperarea şi învăţarea
activă.
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1. Noile abordări educaționale, la nivel european
Educația bazată pe competenţe vizează atitudinile şi competenţele necesare pentru
aplicarea adecvată a cunoştinţelor şi dezvoltarea unor atitudini pozitive în favoarea continuării
studiilor, a gândirii critice şi a creativităţii. Aceasta reprezintă o provocare reală pentru
organizarea procesului de învăţare şi depinde de capacităţile cadrelor didactice şi ale
directorilor instituţiilor de învăţământ şcolar. De asemenea aceasta presupune existenţa
misiunii instituţiilor de învăţământ de a pregăti elevii pentru continuarea studiilor.
În şcoli s-au luat măsuri pentru echiparea cu noi tehnologii şi asigurarea competenţelor
TIC, ca parte integrantă a competenţelor digitale. Deoarece utilizarea TIC devine din ce în ce
mai importantă în viaţa oamenilor, aceste aspecte sunt abordate în mod explicit în cadrul
predării şi învăţării, exploatându-se mai eficient potenţialul noilor tehnologii, în ceea ce
priveşte sporirea inovării şi creativităţii, a încheierii de noi parteneriate şi a personalizării
cerinţelor în materie de învăţare.
Metode inovatoare precum planurile de învăţare personalizate şi învăţarea bazată pe
cercetare au devenit utile în special pentru persoanele care au avut experienţe de învăţare
anterioare negative sau marcate de eşec.
Transmiterea competenţelor sociale şi civice, a spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat
şi a conştiinţei culturale constă în depăşirea componentei cunoştinţelor, elevii trebuind să
beneficieze de mai multe oportunităţi de a lua iniţiative şi de a învăţa în instituţii de
învăţământ deschise către muncă, acţiuni bazate pe voluntariat, sport şi cultură. Acest lucru
este necesar pentru dezvoltarea capacităţilor de inovare şi pentru integrarea elevilor în mediul
social, corelat cu sensibilizarea părţilor interesate din domeniul culturii şi cu societatea civilă,
pentru realizarea cetățeniei active.
Se realizează din ce în ce mai frecvent promovarea de către instituţiile de învăţământ a
parteneriatului cu întreprinderile sau cu organizații de formare din Europa, acest lucru
contribuind la promovarea creativităţii şi inovării în instituţiile de învăţământ.
Formarea iniţială a cadrelor didactice este axată , în unele ţări europene, pe pregătirea
acestora pentru abordarea competenţelor-cheie în procesul de predare-învăţare. Majoritatea
cadrelor didactice şi-au manifestat şi îşi manifestă în continuare dorinţa de a beneficia de mai
multe activităţi de dezvoltare profesională, în mod special privind cerinţele speciale de
învăţare, competenţele TIC şi privind comportamentul elevilor.
În majoritatea ţărilor europene, se utilizează în prezent , în ceea ce priveşte dezvoltarea
procedeelor de evaluare şi apreciere, standardele minime şi evaluările centralizate, pentru
evaluarea dobândirii competenţelor-cheie într-un mod comparabil. Cu toate acestea ,
majoritatea metodelor actuale de evaluare pun încă un accent puternic pe acumulare de
cunoştinţe şi memorizare şi nu utilizează suficient evaluarea aptitudinilor şi atitudinilor
esenţiale ale competenţelor-cheie.
Evaluarea competenţelor-cheie transversale şi evaluarea în contextul activităţilor
transdisciplinare, constituie o provocare recentă, în acest sens fiind meritorie experienţa unor
ţări care utilizează metodologii complementare precum portofoliile de competenţe, planurile
individuale de evaluare a învăţării, evaluarea inter pares, evaluările bazate pe proiecte.
2. Programe europene de instruire practică la Grup Școlar de Transporturi Auto
Caransebeș
Învăţarea Pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning) a devenit un concept deja
consacrat în toate statele europene, drept un factor cheie pentru creştere, inserţie profesională
şi incluziune socială. În acest sens este important nivelul de participare a persoanelor cu vârste
cuprinse între 4 şi 64 de ani în educaţie şi formare profesională, nivel situat în creştere în toate
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statele Europei, fiind o componenta a educației în spiritul cetățeniei active.
În majoritatea ţărilor europene s-au adoptat strategii de învăţare de-a lungul vieţii şi sau depus eforturi pentru elaborarea de instrumente care să sprijine flexibilitatea căilor de
predare între diferite părţi ale sistemelor de educaţie şi formare profesională.
Grupul Școlar de Transporturi Auto Caransebeș derulează, de 3 ani de zile,
parteneriate cu organizații și întreprinderi din Europa, referitor la activități practice ale
elevilor. Prin aceste parteneriate, în cadrul Lifelong Learning Programm, subprogramul
Leonardo da Vinci, direcția Mobilități, elevi ai Grupului Școlar de Transporturi Auto
Caransebeș, au efectuat stagii de practică în Germania și Polonia.Aceste stagii de practică,
cuprind activități prevăzute în cadrul programelor de învățare de la Grupul Școlar de
Transporturi Auto Caransebeș și elevii participanți beneficiază de posibilitatea dezvoltării
abilităților practice și dezvoltarea deprinderilor profesionale în domeniul în care învață, având
la dispoziție echipamente și utilaje la cele mai ridicate standarde europene.În acest fel , ei au
posibilitatea unei înalte pregătiri profesionale, ce le va da posibilitatea ca în viitor să poata
ocupa un loc de muncă oriunde în Europa, conform unei foarte bune pregătiri profesionale de
specialitate.
Beneficii obținute prin proiectele de practică în Germania și Polonia:
a) La nivel instituţional, proiectele au stârnit interesul profesional al elevilor din
şcoală, contribuind la stimularea procesului instructiv – educativ din şcoală.
b) La nivel sectorial, proiectele au contribuit la creşterea prestigiului zonei Banatului .
Proiectele au contribuit la dezvoltarea unor relaţii la nivelul instituţiilor de învăţământ din
România, Banat şi instituţii angrenate în formarea profesională din Germania și Polonia.
c) La nivel individual, proiectele au contribuit la formarea unor tineri pentru piaţa
muncii europeană, la dezvoltarea mobilităţilor in cadrul european al forței de muncă.
Proiectele derulate au fost în număr de cinci, astfel :
1. În 2008-2009 - Proiect: LLP-LdV/IVT/2008/RO/080 , cu titlul ″ Instruire
Practică Avansată – pentru elevi români, în sectorul de mecanică auto din Germania″ în
Germania, la Leipzig.
Grupul ţintă a fost format din 15 elevi ce urmau cursurile de zi, nivel 2 de calificare, în
domeniul "Electric", calificarea profesională "Electrician electronist auto". Durata 4
săptămâni 15.02.2009 – 14.03.2009, în Germania.
Instruirea s-a desfăşurat în condiţii de logistică modernă, elevii efectuând practică pe
maşini BMV şi PORSCHE .De asemenea atelierele care au fost puse la dispoziţia elevilor
noştri erau dotate corespunzător, cu panouri simulatoare pentru instalaţiile electrice ale
automobilului precum şi standuri dotate cu testere electronice înzestrate cu soft pe calculator
al producătorilor de automobile BMV şi Porsche.
Participanţii şi-au dezvoltat competenţele lingvistice şi abilităţile de comunicare în
limba germană şi engleză ca urmare a perioadei petrecute intr-un mediu social cultural străin
extinzându-şi orizontul profesional şi socio-cultural. Fiecare elev a obţinut în acest sens, un
certificat Europass Mobility şi certificate lingvistice de limba germană şi de limba engleză ,
precum şi certificate acordate de firmele Vitalis şi ZAW, din Leipzig .
2. În 2008-2009 - Proiect: LLP-LdV/IVT/2008/RO/104, cu titlul "Punţi către
succes în profesie pentru mecanici auto prin plasament transnaţional "
Grupul ţintă a fost format din 15 elevi ce urmau cursurile de zi, nivel 2 de calificare, în
domeniul "Mecanic", calificarea profesională
"Mecanic auto". Durata 4 săptămâni
02.11.2009 -29.11.2009, în Polonia, la Wroclaw.
Participanţii au dobândit cunoştinţe,abilităţi şi competenţe profesionale pentru
calificarea de mecanic auto. Proiectul a răspuns unor nevoi concrete dintre care se pot aminti:
dobândirea de către participanţi a experienţei practice necesare în domeniul tehnic,dezvoltarea
competenţelor lingvistice şi a abilităţilor de comunicare în limba engleză,adaptarea la mediul
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social european şi extinderea orizontului socio-cultural al participanţilor ,dezvoltarea unui
parteneriat între şcoala românească şi companii europene în scopul transferului de bune
practici şi asigurării calităţii în formare profesională.
3. În 2009-2010 - Proiect LLP-LdV/IVT/2009/RO/198, cu titlul "Instruire practică
în Germania, în instalaţii electrice, pentru elevi din Caransebeş ".
Grupul ţintă a fost format din 15 elevi ce urmau cursurile de zi, nivel 3 de calificare, în
domeniul "Electric", calificarea profesională "Tehnician în instalaţii electrice" şi "Tehnician
în electrotehnist". Durata 4 săptămâni 22.03.2010 – 18.04.2010, în Germania, la Leipzig.
Participanţii şi-au dezvoltat competenţele lingvistice şi abilităţile de comunicare în
limba germană şi engleză ca urmare a perioadei petrecute intr-un mediu social cultural străin
extinzându-şi orizontul profesional şi socio-cultural. Fiecare elev a obţinut în acest sens, un
certificat Europass Mobility şi certificate lingvistice de limba germană şi de limba engleză ,
precum şi certificate acordate de firmele Wisamar şi ZAW, din Leipzig .
4. În 2010-2011 Proiect LLP-LDV/IVT/2010/RO/047, cu titlul ″ Stagiu de practică
în Germania, în mecanică auto, pentru elevi din Caransebeş″, în Germania, la Leipzig.
Grupul ţintă a fost format din 20 elevi ce urmau cursurile de zi, nivel 2 de calificare, în
domeniul "Mecanic", calificarea profesională "mecanic auto". Durata 4 săptămâni
28.03.2011 – 24.04.2011, în Germania, la Leipzig.
Participanţii şi-au dezvoltat competenţele profesionale,lingvistice şi abilităţile de
comunicare în limba germană şi engleză ca urmare a perioadei petrecute intr-un mediu social
cultural străin extinzându-şi orizontul profesional şi socio-cultural. Fiecare elev a obţinut în
acest sens, un certificat Europass Mobility şi certificate lingvistice de limba germană şi de
limba engleză , precum şi certificate acordate de firmele Wisamar şi ZAW, din Leipzig .
5. În 2010-2011- Proiect LLP-LDV/IVT/2010/RO/048, cu titlul ″ Stagiu de practică
în Germania, în electrotehnică, pentru elevi din Caransebeş în Germania, la Leipzig.
Grupul ţintă a fost format din 16 elevi ce urmau cursurile de zi, nivel 3 de calificare, în
domeniul "Electric", calificarea profesională "Tehnician în instalaţii electrice" şi "Tehnician
în electrotehnist". Durata 4 săptămâni 28.02.201 – 27.03.2011, în Germania, la Leipzig.
Participanţii şi-au dezvoltat competenţele profesionale, lingvistice şi abilităţile de
comunicare în limba germană şi engleză ca urmare a perioadei petrecute intr-un mediu social
cultural străin extinzându-şi orizontul profesional şi socio-cultural. Fiecare elev a obţinut în
acest sens, un certificat Europass Mobility şi certificate lingvistice de limba germană şi de
limba engleză , precum şi certificate acordate de firmele Wisamar şi ZAW, din Leipzig .
Concluzii referat
1) În întreaga Uniune Europeană se remarcă o tendinţă clară în favoarea predării şi
învăţării bazate pe competenţe şi o abordare orientată către rezultatele procesului
de învăţare, cadrul european privind competenţele-cheie având o contribuţie
considerabilă pentru realizarea unei cetățenii active.
2) Obiectivul major pentru toate statele europene rămâne realizarea pe teritoriul
Europei a unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu o forţă de muncă calificată şi cu
un grad ridicat al incluziunii sociale si cu o mobilitate recunoscută și acceptată la
nivel european.
Bibliografie
1. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 6.5.2010 : Raport comun privind progresele
înregistrate pentru anul 2010 al Consiliului şi al Comisiei privind punerea în
aplicare a programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010
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societatea
informaţională,
http://iec.psih.uaic.ro/conferinta21042010/proceedings/26%20April/
Magda%20Samoila,%20Mirela%20Dracinschi.ppt#256,1, Every citizen must be
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The Lisbon European Council, March, 2000
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NOBLES ET VOLONTAIRES DANS UN PAYS EUROPÉEN- LA
ROUMANIE
Autorii: Carăbaş Maria, Crisan Aurica – Colegiul Tehnic Ştefan Bănulescu
Descrierea activităţii
În cadrul evenimentului naţional al voluntariatului am contribuit ca voluntari la activităţi
deosebit de interesante, prin care am urmărit aportul la dezvoltarea comunităţii noastre dar şi
prin nobleţea spiritului nostru, la alinarea suferinţei celor năpăstuiţi şi singuri. Alături de
colegi ai noştri din asociaţia MPT Amiens Franţa ne-am exprimat solidaritatea şi ataşamentul
faţă de cei care au nevoie de un strop de căldură din inimile noastre. Am intervenit în case de
batrâni, orfelinate, în comunităţi de rromi , chiar şi în mijlocul naturii am facut intervenţii
pentru că, mai ales ea are nevoie de noi; am participat chiar la procesul de transformare a
deşeurilor de hârtie în produse necesare comunităţii.
Rezultate de învăţare. Tic
Impact profund asupra comunicării ca atare. Înţelegerea, acceptarea au fost optimizate, întreţinute şi focalizate continuu. Comunicarea ca proces permanent, foarte sensibil la influenţa
diferitelorr variabile, a fost întreţinută şi adoptată permanent. Efectele implicate nu au
întârziat să-şi facă apariţia (atât de partea emiţătorului cât şi de partea receptorului).
Rezultate de învăţare a dpdv disciplinei predate
Utilizarea TIC a influenţat decisiv comunicarea susţinând o prezentare mai flexibilă, mai
adaptată, iar în ceea ce priveşte cadrul didactic şi cursanţii, caracteristicile personale ale
acestora au avut un impact deosebit de mare asupra comunicării. Nu a fost suficientă
construirea unui mesaj eficient pentru ca succesul didactic sa apară, ci a fost necesară o
întreţinere şi o adaptare permanentă, elemente absolut necesare actului comunicaţional şi
actului educaţional (în special).
Gradul de implicare a colaboratorilori
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Sprijinul din partea colaboratorilor a fost foarte mare, iar accesarea calculatorului i-a
sprijinit enorm în realizarea unor pliante, mesaje, secţiuni de proiect, în comunicarea rapidă
cu ceilalţi parteneri. Efectele obţinute prin accesare TIC au fost de excepţie.
Strategii didactice (metode, forme de organizare)
Strategiile didactice interactive au determinat insușirea de către elev a unui repertoriu
complex de tehnici şi metode de lucru în colaborare, capacităţi cognitive şi relaţionale. S-au
stimulat motivaţiile interioare, pasiunea pentru cunoaştere fiind actualizată permanent. Lucrul
în grup a permis dezvoltarea de idei noi, efervescente, a stimulat discuţiile şi energenţa
cunoaşterii. Prin problematizarea sarcinilor stimulative şi incitante, s-a solicitat elevul în zone
de dezvoltare proximă, presupunând elemente interdisciplinare, solicitând realizarea de
conexiuni între cunoştinţe din diferite domenii (filologie, biologie, TIC, pedagogie) pentru
rezolvarea problemelor.
Resurse TIC folosite
2 - laboratoare de informatica , Software specializate, Internet .
Observaţii cu privire la evaluarea
În cadrul evaluării am întărit încrederea elevului ( ca persoana activă, implicată în educaţia
sa şi dornic să-şi spună părerea, să schimbe opinii) în el însuşi, conştientizarea că dezvoltarea
sa intelectuală implică stimularea capacităţii sale de a-şi exprima sieşi şi altora ceea ce ştie,
face sau va face.
Bibliografie:
Activitatea directa in probe de voluntariat.Creatie proprie.

DIN ŞCOALĂ ÎN VIAŢĂ PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU
Prof. POPA CRISTINA
Prof. MIHUT RADA
INSTITUTIA: COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN RESITA
1 Ideea care stă la baza firmei de exerciţiu
1.1. Conceptul firmei de exerciţiu
Ce este o firmă de exerciţiu ? Firma de exerciţiu este modelul unei întreprinderi cu
scop didactic. Modelul permite simularea activităţilor dintr-o întreprindere economică reală
.
Firma de exerciţiu este potrivită pentru însuşirea, probarea şi aprofundarea
cunoştinţelor economice, a aptitudinilor personale şi comportamentelor aplicabile în toate
domeniile economice, pornind de la funcţiile inferioare şi până la cele de conducere din
întreprindere. Puterea firmei de exerciţiu o reprezintă relaţiile ei exterioare .În mod similar cu
întreprinderile din economia reală şi firmele de exerciţiu întreţin relaţii comerciale. Pe această
cale li se oferă elevilor contactul cu cultura economică a partenerilor lor din ţară şi străinătate
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În firma de exerciţiu sunt aplicate toate tranzacţiile economice care există în practică,
începând de la achiziţii trecând pe la inventarierea sarcinilor şi sfârşind cu desfacerea. Toate
activităţile comercial-administrative vor fi îndeplinite de către elevi prin respectarea uzanţelor
comerciale şi a prevederilor legislative. Cu toate acestea, mărfurile şi serviciile prestate
precum şi banii necesari pentru plăţi sunt prezente numai la nivel virtual. Se emit toate
informaţiile şi documentele necesare pentru întreprinzător, documente care sunt supuse
circulaţiei prin intermediul unor tehnologii de viitor.
Fiecare firmă de exerciţiu este structurată, în conformitate cu situaţia din practică, în
departamente : departamentul de personal, secretariatul, marketing, vânzări, controlling,
contabilitate, logistică etc. Elevii trebuie să treacă prin toate departamentele şi să efectueze
acolo activităţile specifice.
Alături de legăturile la nivel naţional sau internaţional există o altă componentă
importantă a firmei de exerciţiu: simularea. Deciziile greşite care ar putea duce în viaţa reală
până la punerea în pericol a întreprinderii, nu au urmări economice negative în firma de
exerciţiu. Ba mai mult, ele reprezintă pentru experienţa elevilor chiar o componentă esenţială
a procesului de învăţare.
Obiectivul orei de predare –învăţare – evaluare în firma de exerciţiu este transmiterea
interdisciplinară, orientată spre acţiune şi rezolvarea problemelor, centrată pe elevi şi,
conform practicii, a cunoştinţelor despre activităţile care se desfăşoară în cadrul întreprinderii
şi despre relaţiile dintre întreprinderi. Activităţile care derivă de la asociaţi generează cu
precădere în rândul elevilor procese de învăţare şi determină un procent ridicat de motivare.
Însuşirea competenţelor-cheie (ex. capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară,
competenţe lingvistice) le permite elevilor obţinerea unei mobilităţi profesionale şi a unei
flexibilităţi ridicate pe piaţa de muncă.
Ca exemplu, elevul va trebui să aplice în poziţia de referent cunoştinţele economice
asimilate pentru a realiza procesele de achiziţie în firma de exerciţiu, luând în considerare
situaţia economică a firmei lui. În cadrul acestui proces va trebui să găsească împreună cu
colaboratorii lui cea mai potrivită decizie pentru achiziţie, să recunoască efectul deciziei
asupra firmei şi să poată susţine această decizie în faţa conducerii întreprinderii.
Predarea reprezintă şi pentru profesor, în calitatea lui de coordonator al firmei de
exerciţiu, o provocare deosebită: trecerea de la rolul de prezentator la cel de colaborator într-o
echipă, de la instanţă superioară la consultant.
În firma de exerciţiu se pot experimenta procesele economice şi comerciale prin
implicarea tuturor simţurilor. Elevii se comportă ca şefi sau angajaţi responsabili şi îşi
formează spiritul întreprinzător, iar profesorii îşi asumă rolul unor consultanţi economici.
1.2. Reţeaua firmelor de exerciţiu
Firmele de exerciţiu colaborează pe piaţa naţională a firmelor de exerciţiu cu alte firme
de exerciţiu din ţară şi cu centrala firmelor de exerciţiu, iar pe piaţa internaţională cu firme
de exerciţiu internaţionale. Internetul capătă pe zi ce trece o importanţă tot mai mare ca mijloc
de interconectare. Multe firme de exerciţiu îşi desfăşoară relaţiile comerciale (la nivel
internaţional) prin e-mail.
Astfel se poate observa că reţeaua de firme de exerciţiu reprezintă un sistem deschis de
firme de exerciţiu şi de oficii de service care întreţin corespondenţă.

2. Utilitatea instruirii elevilor în firmele de exerciţiu
Instruirea în firmele de exerciţiu contribuie foarte puternic la pregătirea viitorilor
întreprinzători şi colaboratori prin aprofundarea cunoştinţelor economice şi prin
perfecţionarea aptitudinilor şi comportamentelor personale. Firmele de exerciţiu mai
reprezintă o utilitate şi pentru
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şcoală,
întreprinderi şi
economie
2.1. Utilitatea pentru şcoală
Noua concepţie pentru firma de exerciţiu aplică în mod remarcabil o metodă
cuprinzătoare de predare şi învăţare centrată asupra elevilor. Ea reprezintă un răspuns la
cerinţele economice pentru orientare către practică în procesul de instruire, pentru extinderea
orizontului viitorilor angajaţi peste graniţele ţării, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lor de
limbi străine şi pentru integrarea celor mai noi metode în predare, cum ar fi
telecomunicaţiile prin Internet.
Activitatea în firmele de exerciţiu a reprezentat o modificare a situaţiei şcolare atât
pentru spaţiul social cât şi pentru cel de învăţare din şcoală. Cunoaşterea cognitivă nu mai
deţine poziţia dominatoare singulară. Prin introducerea cunoştinţelor cognitive într-o relaţie
integrantă se obţine o influenţare pozitivă a proceselor cognitive de învăţare. Şcoala devine un
loc, în care se pot preda şi proba aptitudinile sociale în interacţiune cu ceilalţi. Ea devine un
loc cu destinaţie socială, în care toţi participanţii se simt bine.
Firma de exerciţiu, în calitate de interfaţă dintre şcoală şi mediul ei, cu precădere cu
economia (aproximativ 70% din firmele de exerciţiu au firme reale ca susţinători), contribuie
la creşterea importanţei respectivei şcoli. Această poziţie poate fi folosită pentru a găsi
sponsori şi mentori. Contactul cu alte firme de exerciţiu creează noi relaţii cu celelalte şcoli
din ţară şi străinătate şi reprezintă baza de pornire pentru alte parteneriate.
2.2 Utilitatea pentru întreprinderi
Instruirea elevilor în conformitate cu cerinţele din practică reprezintă o pregătire
excepţională pentru intrarea elevilor în viaţa profesională. Prin aceasta se obţine un proces de
instruire mai previzibil atât pentru angajator cât şi pentru angajat. Aşteptările elevilor devin
mai realiste şi pot fi îndeplinite mult mai simplu. Pe lângă aceasta se obţine şi o reducere a
costurilor de instruire a unui angajat nou, utilitate care poate fi exprimată şi în termeni
monetari.
Cunoaşterea procedurilor de lucru, a situaţilor comerciale din contextul economic, a
şanselor şi riscurilor determină o motivaţie şi o flexibilitate crescută şi sprijină activitatea
independentă.
2.3 Utilitatea (rentabilitatea) pentru economie
În plus, activitatea din firmele de exerciţiu promovează gândirea economică şi susţine
înfiinţarea propriilor firme. În acelaşi timp se obţine o reducere a riscului întreprinzătorului.
Întreprinzătorii şi angajaţii bine instruiţi şi flexibili vor putea să se impună cu mult succes
într-o economie de piaţă care este caracterizată prin modificări rapide la nivel social şi
tehnologic şi care este supusă unei multitudini de influenţe culturale.
Contactele cu firmele de exerciţiu din străinătate duc pe de-o parte la o creştere a
competenţei elevilor pentru limbile străine şi pe de altă parte elevii încep să cunoască
diferenţele şi asemănările sociale, culturale şi economice din ţările partenere, lucru care este
de mare importanţă pentru import şi export.
Pentru ca ora de firmă de exerciţiu să aibă succes este necesară pregătirea
coordonatorilor de firmă de exerciţiu. Perfecţionarea trebuie să cuprindă pe lângă
aprofundarea cunoştinţelor de economia întreprinderii si de informatică economică şi
pregătire didactică de specialitate pentru firma de exerciţiu.
În vederea dezvoltării reţelei firmelor de exerciţiu, coordonatorii firmelor trebuie să
orienteze activitatea elevilor spre relaţia cu partenerii, ceea ce înseamnă că firmele de
exerciţiu trebuie să lucreze cu alte firme de exerciţiu, să comande şi să vândă produse sau
servicii. Instrumente pentru întărirea reţelei sunt: participarea la târguri, programe de
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menţinere a clienţilor şi contracte cadru între două firme de exerciţiu. Ca şi în viaţa
economică reală trebuie urmărite contacte de durată cu alte firme de exerciţiu.
BIBLIOGRAFIE:
1. Belker , Loren , Sunt manager! , Ed. Teora , Bucuresti , 2002
2. Gramlinger ,F , „Firma de exerciţiu pe calea spre o firma de învăţare?” , Ed.
Thomas Hobein, Bergisch Gladbach , 2000
3. Manolescu , Aurel, Managementul resurselor umane , Ed. Economică , Bucuresti ,
2001
Greimel , B , Evaluarea firmelor de exerciţiu din Austria , Viena , 1998

PROGRAMA DE INSTRUIRE PRACTICA
GRUPUL SCOLAR AGRICOL ORAVITA
PROF. CRAIA IONELA -MELANIA
Acest articol, încearcă să realizeze câteva din atribuţiile şi responsabilităţile
cadrului didactic care coordonează , programa de instruire practica a eleviilor, pentru ca
formarea iniţială a acestora să devină reală, bine orientată, motivată şi deschisă pentru cei care
îmbrăţişează profesia de tehniceni in activitati economice :
1. Stimularea comunicării implicative (valorificarea superioară a comunicării);
2. Proiectarea şi asigurarea suporturilor de formare (concretizarea conceptuală şi
instrumentală, în conţinuturi specifice, a documentelor şi materialelor de formare);
3. Organizarea şi monitorizarea activităţilor de practică (stabilirea programului
activităţilor şi asigurarea eficienţei prin stimulare şi control);
4. Analizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute de elevii,la practica(emiterea de
judecăţi de evaluare şi de valorificare a rezultatelor);
5. Întocmirea şi prelucrarea documentelor şcolare .
Cuvinte cheie: profesionalizare, comunicare, formare, organizare, monitorizare.
Formarea personalului didactic reprezintă o prioritate a sistemului de învăţământ din ţara
noastră, la prima vedere în mică măsură valorizată, dar în realitate fiind într-o firească
corelaţie cu celelalte componente esenţiale ale reformei sistemului de învăţământ.
Una din dimensiunile importante ale carierei didactice, poate cea mai importantă în
formarea iniţială, pentru ca aceasta să devină reală, bine orientată, motivată şi deschisă pentru
cei care îmbrăţişează această nobilă profesiune este profesional Prin instruirea practica, se
urmăreşte formarea capacităţii eleviilor,de a opera cu informaţiile şi abilităţile dobândite la
disciplinele de specialitate şi din domeniul ştiinţelor educaţiei, orientarea acestora în
programele analitice şi manualele şcolare, asumarea rolului de tehnicean, prin formarea unor
capacităţi, competenţe şi deprinderi necesare exercitării, în condiţii de calitate şi eficienţă
corespunzătoare, a profesiei di(familiarizarea cu procesul tehnologic din fabricii, selectarea şi
utilizarea eficientă a resurselor materiale, conceperea şi elaborarea unor materri prime si
materiale, proiectarea demersurilor dezvoltarea abilităţilor de-învăţare-in cadrul programului
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de instruire practica, etc.).
Instruirea practică , se organizează pe grupe de elviii (8-10), în unităţi comerciale
(unităţi comerciale de aplicaţie), unităţi stabilite de scola, la solicitarea conducerii a scolii.
Acţiunea de colaborare dintre scola şi unităţile de aplicaţie se bazează pe o
strategie clară a cărui context este stabilit de comun acord printr-o convenţie-cadru (contract)
privind efectuarea stagiului de pregatire practică în cadrul programelor de studii ,de atestat –
technicean in activitatii economice.
Convenţia-cadru semnată de conducerea şcolii, cadrul didactic (metodicianul),
tutorele (mentorul, profesorul îndrumător) , elev(practicant),si socetatiel comerciale,
cuprinde: obiectivele convenţiei, responsabilităţile organizatorului şi partenerului de practică,
statutul şi responsabilităţile practicantului precum şi alte date complementare (durata şi
perioada de desfăşurare a pregătirii practice, modul de finalizare a stagiului de practică, plata ,
obligaţiile sociale etc.).
Pentru a asigura un program de instruire practica de calitate, profesorul
coordonator(supervizorul) îndeplineşte următoarele obligaţii profesionale:
1. Stimularea comunicării implicative
Se referă la valorificarea la cote ridicate a uneia din cele mai importante calităţi ale
formării, comunicarea cu privire la activitatea de instruire practica..
1.1. Conceperea formării eleviilor,pentru cariera prin activităţi specifice în lumina
valorilor comunicaţionale:
* oferirea datelor despre obiectivele, conţinutul şi structura instruirri practice, se face din
perspectiva comunicaţională.
* conceperea proiectării, desfăşurării şi evaluării insturiri practice,se gândeşte în bază
comunicaţională
1.2. Crearea competenţelor de comunicare:
* documentarea actualizată a activităţii de formare;
* stimularea prin modalităţi specifice a competenţelor de comunicare;
* formarea competenţelor de comunicare prin proiectarea şi folosirea stimulativă a: tematicii
practicii, lucrărilor metodice de specialitate, bibliografiilor tematice, mijloacelor de
învăţământ, programelor şi manualelor şcolare.
1.3. Garantarea formării profesionale:
* adaptarea programului şi conţinutului practicii la posibilităţile de comunicare ale eleviilor;
* formarea şi perfecţionarea continuă, la nivel superior a profesorului coordonator;
* monitorizarea permanentă a activităţii elviilor la instruirea practica.
2 . Organizarea şi monitorizarea activităţilor de instruire practica .
Se referă la stabilirea programului activităţilor de practică şi la asigurarea, prin
stimulare şi control, a eficienţei acestora.
2..1. Identificarea acţiunilor organizatorice:
* colaborarea cu profesorul coordinator în alcătuirea grupelor de eleviipentru
intsruirea practica;
* colaborarea cu directorii unităţilor comerciale, de aplicaţie pentru repartizarea
eleviilor;
* stabilirea împreună cu directorii unităţilor de învăţământ şi cu profesorii
cordonatorii, a orarului de practică la disciplina respectivă.
2..2. Monitorizarea derulării instruiri practice:
* antrenarea eleviilor la derularea practicii se realizează prin forme specifice de
îndrumare (consultaţii metodice, analiza şi avizarea fiselor de lucru.).
2.3. Identificarea şi soluţionarea dificultăţilor apărute în derularea instruri
practice:
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* disfuncţionalităţile sau situaţiile conflictuale sunt identificate şi prezentate grupei de
elevii imediat după apariţia lor;
* soluţiile se vor negocia împreună cu elevii grupei;
* cazurile şi situaţiile neprevăzute sunt soluţionate în mod deschis şi cât mai flexibil.
3. Analizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute de elevii la programul de
instruire practica .
Se referă la emiterea unor judecăţi de evaluare şi de valorificare a rezultatelor şi
a efectelor formării profesionale prin instruirea practica.
3.1. Elaborarea / selectarea instrumentelor de evaluare:
*
stabilirea împreună cu mentorul a unui standard minim de competenţă
profesională în concordanţă cu obiectivele instruiri practicepracticii pedagogice
(procentul minim acceptat al prezenţei la practică a fiecărui elev; nota / media minimă
obţinuta calitatea, apreciată prin note / calificative / punctaje a proiectelor, materialelor
şi a fişei de caracterizare a elevului; limbajul metodico-ştiinţific folosit la analiza
lecţiilor şi consemnarea aprecierilor, comentariilor şi opiniilor în Caietul de practică,
numărul şi calitatea implicării elevului în activităţi desfăşurate în afara clasei etc.;
* criteriile şi instrumentele de evaluare vor fi elaborate şi distribuite încă de la
începutul instruiri practice.
3.2. Analizarea şi evaluarea activităţii elevilor:
* verificarea pe parcurs şi la încheierea fiecărui semestru a consemnărilor eleviilor în
caietele de practică;
* analizarea împreună cu mentorul a manifestării interesului şi a preocupării fiecărui
elev, pentru activităţile didactice şi extradidactice;
* urmărirea completării pe parcursul instruiri practice practicii , a fisei de observare .
* asistarea eleviilor practicanţi la unitatile comerciale şi alte activităţi ;
* analizarea şi evaluarea cu întreaga grupă de elevii şi notarea lor.;
* realizarea evaluării în mod constructiv prin reliefarea corectă a aspectelor pozitive
şi negative şi în consecinţă prin propunerea celor mai adecvate măsuri de optimizare a
activităţii fiecărui elev practicant;
* individualizarea evaluării prin raportarea performanţelor fiecărui elev la
standardul convenit;
* dirijarea şi încurajarea eleviilor în cadrul unitatilor comerciale;
* aprecierea portofoliului de evaluare finală care se constituie din toate documentele
şi materialele realizate de eleviii pe parcursul instruirii practice.
4. Întocmirea şi prelucrarea documentelor şcolare
Se referă a consemnarea şi înscrierea rezultatelor evaluării şi examinării în
documentele profesorului cordonator. şi comunicarea acestora fiecărui elev:
* programele de instruire practica a eleviilor se încheie sub formă de stagiu de
practicaîn care, printr-o discuţie finală se analizează activitatea şi evoluţia fiecărui
elvşi se apreciază cu note de la 10 la 1;
* nota finală la instruirea practica este decisă de profesorul cordonataor al stagiului
de practica ,în urma aprecierilor şi discuţiilor avute cu elevul;
* nota minimă de promovare la instruirea practica este 5 (cinci);
* nota (media) finală se stabileşte luând în calcul: nota obţinută la lecţia finală;
media notelor obţinute la lecţiile de probă; modul de completare a caietului de
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instruire practica.
* rezultatele finale sunt aduse la cunoştinţă eleviilor în urma desfăşurării stagiulului
de practică;
* elevii care nu obţin media minimă de promovare 5(cinci) la instruirea practica
vor reface lecţiile de probă şi lecţia finală în semestrul următor celui în care s-a
efectuat instruirea practica;
* rezultatele finale sunt consemnate de profesorul coordonator în catalog.;
* întocmirea Raportului de desfăşurare a instruiri practice şi înaintarea acestuia
conducerea liceului.
Bibliografie:
Revista Centrului Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul
Preuniversitar, 2002, 2003, Nr. 2, 4, 5, 7, 8, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Bucureşti
1. M. Ionescu, I. Radu – Didactica moderna, Ed. Dacia;
2. Ghid metodologic, pentru aplicarea programelor scolare – tehnologii – C.N.C. 2000;
3. N.I. Cerchez – Didactica specialitatilor – Ed. Polirom 2005;
4. Programe scolare;

MITURI DESPRE VOLUNTARI
Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa
Prof. Didraga Sofia
Prof. Ianoseck Gabriela Domnica
Dacă cineva nu e plătit pentru munca sa, înseamnă că face voluntariat.
1.Nu orice activitate neplătită se poate numi voluntariat! Faptul că o ajuţi pe mătuşa ta să care
sacoşa de la piaţa e un gest frumos făcut pentru un membru al familiei tale şi nu e ceea ce am
numi noi voluntariat. Iar faptul că un angajat al unui spital nu şi-a primit salariul pe ultima
lună însă munceşte în continuare în speranţa că situaţia va reveni la normal e o situaţie
nefericită şi complet în afara voinţei sau controlului persoanei respective şi deci, din nou, nu
se califică drept actiune de voluntariat! Voluntariatul e o activitate pe care o desfăşori în
folosul comunităţii, din proprie iniţiativă şi, nu în ultimul rând, într-un cadru cât de cât
organizat, adică în cadrul unei organizaţii sau a unui grup de acţiune, fie el şi informal.
Voluntariatul necesită mult timp liber, eu nu am timp decât dupa serviciu sau în
weekend.
2.Poţi fi voluntar şi doar o dată-n viaţa, ducând o bătrână de la un azil la plimbare. Sau o dată
pe an, participând primăvara la o plantare de copaci. Sau o dată pe lună. Sau zilnic. Tu îţi faci
programul! Important e să îţi găseşti ceva potrivit programului tău. O oră din timpul tău şi al
altora poate însemna mai mult decât crezi.
Voluntariatul e doar pentru cei care nu au înca un loc de muncă. Oamenii cu copii,
familie, o viaţă socială activă nu au cum să aibă timp şi pentru aşa ceva!
3.Voluntariatul nu e o carieră, un inlocuitor de carieră sau o ocupaţie pentru cei liberi ca
vântul. Desigur că, teoretic, te-ai putea gândi că e mai simplu să te implici în acţiuni de
voluntariat când nu te presează îndatoririle de serviciu, financiare sau de familie. Însă în
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realitate cei liberi de responsabilităţi, deşi pot, nu întotdeauna şi vor să se implice. Iar cei
activi, cu numeroare responsabilităţi, sunt adesea tot aceia care îşi asumă noi proiecte şi
iniţiative. Aruncă o privire pe povestile noastre de la voluntari pentru a te convinge.
Voluntariatul e un moft pe care şi-l permit doar oamenii educaţi şi fără probleme.
4.Voluntariatul nu e un "moft". E dorinţa sinceră a unora de a pune umărul la o schimbare în
bine în jurul lor, indiferent de educaţia lor sau problemele pe care le întâmpină în viaţa lor de
zi cu zi.
Voluntariatul e doar pentru tineri.
5.Mulţi dintre voluntarii din România sunt într-adevăr tineri. Acest lucru se întamplă atât
pentru că ei au o disponibilitate mai mare, dar şi pentru ca au o nevoie mai mare de dezvoltare
proprie. Însă asta nu înseamnă că nu sunt şi voluntari de toate vârstele - adulţi activi şi
vârstnici deopotrivă - implicaţi în tot felul de proiecte. Sunt oameni care simt nevoia să dea
ceva înapoi comunităţii, să îşi împărtăşească experienţa cu alţii, să iasă din rutina impusă de
viaţa de zi cu zi sau să socializeze. Sunt programe, nevoi şi activităţi care necesită experienţă
profesională, de viaţă şi abilităţi pe care tinerii încă nu le pot avea la vârsta lor.
Persoanele cu probleme, vârstnicii, copiii, persoanele din mediul rural etc. nu pot fi
voluntari.
6.Oricine poate fi voluntar, în măsura în care este motivat şi i se prezintă oportunitatea unui
program de voluntariat potrivit abilităţilor sale. Sunt organizaţii din Romania care implică şi
vârstnici, copii, persoane din mediul rural, beneficiarii unor programe, persoane cu diferite
afecţiuni sau dizabilităţi, persoane cu antecedente penale, etc. în activităţi de voluntariat.
Voluntariatul e un fel de practica pe care studenţii trebuie să o facă pentru facultate.
7. Practica şi voluntariatul se pot confunda ca aparenţă, însă sunt lucruri diferite. Mulţi
studenţi sunt implicaţi ca voluntari în diferite ONG-uri. Însă atunci când activitatea lor este
parte a planului de învăţământ la facultatea pe care o urmează şi aceştia primesc credite pentru
ea, stagiul se numeşte practică, nu voluntariat, fiindcă este motivat şi condiţionat în principal
de creditele respective.
Voluntariatul e un fel de internship fără salariu la o companie, pentru a obţine ulterior o
slujba acolo.
8. Voluntariatul nu este munca "pe gratis". Voluntarul, deşi, la fel ca intern-ul, este neplătit,
face prin definiţie munca benevolă în folosul comunităţii sau al unor categorii defavorizate,
nu pentru interese private ale unor investitori . Acţiunile de voluntariat se desfăşoară în cadrul
unor grupuri asociative, organizaţii sau instituţii, însă niciodată în cadrul unor firme. Angajaţii
firmelor pot participa, desigur, la acţiuni de voluntariat, însă în beneficiul comunităţii, nu al
firmei! Dacă vedeţi anunţuri ale unor firme care caută "voluntari", trebuie să ştiţi că e nu doar
o eroare în termeni, ci şi o iniţiativă imorală şi ilegală conform Legii Voluntariatului. Există
un alt termen pentru stagiile tinerilor fără experienţă care petrec un timp de "ucenicie" în
firme, în vederea învăţării sau obţinerii unei slujbe şi anume internship, nu voluntariat.
Voluntariatul e munca pe gratis şi nu îmi aduce nici un beneficiu.
9.Voluntariatul presupune într-adevar desfasurarea unei activităţi (în beneficiul comunităţii)
fără o contraprestaţie materială. Însă asta nu înseamnă ca nu îţi aduce nici un beneficiu,
dimpotrivă! Dacă stai de vorbă cu voluntari, primul lucru pe care ţi-l vor spune e cât de multe
au învăţat din activitatea de voluntariat, câte contacte interesante sau câţi prieteni şi-au făcut şi
câtă satisfacţie le dă proiectul respectiv! Unii dintre ei şi-au descoperit astfel şi drumul în
carieră. Însă nu e nevoie să ne crezi pe cuvânt, citeşte mărturiile voluntarilor.
Voluntariatul e forţa de muncă gratuită şi înlocuieşte munca angajaţilor sau angajarea
de personal nou.
10. Voluntarii nu trebuie să înlocuiască munca angajaţilor din organizaţiile sau instituţiile la
care activează, ci să o completeze pentru a spori calitatea sau gama serviciilor către populaţie.
Depinde şi de tine să îţi aperi drepturile! În plus, faptul că o organizaţie implică voluntari în
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acţiunile sale nu înseamnă automat că nu îşi permite să angajeze personal plătit. Însă resursele
ONG-urilor sunt de cele mai multe ori limitate şi este nevoie ca resursele existente să fie
direcţionate către activităţile efective. Voluntarii ajută prin muca lor ca resursele respective să
fie investite în servicii către beneficiari, mai degrabă decât să fie investite în personal nou.
Nici un voluntar nu face ceva fără vreun interes "ascuns".
11.E firesc şi e foarte bine ca voluntarii sa fie motivaţi şi de alte lucruri, precum dezvoltarea
lor personală sau profesională. Numai o persoana care e preocupată să înveţe şi să se dezvolte
pe sine poate şi e capabilă să îi ajute şi pe alţii! Şi, categoric, un viitor angajator va fi mai
impresionat de un tânăr care a fost implicat în diverse proiecte, decât de unul inactiv.
Voluntarii sunt persoane care nu sunt capabile să obţină un loc de muncă "adevărat".
12. Voluntariatul nu ţine loc de job. Şi mulţi voluntari au joburi cât se poate de "adevărate" în
mediul corporatist şi nu numai!
Voluntariatul e ca munca patriotică de pe vremuri. Nu există voluntari, probabil le
impune cineva să facă munca respectivă.
13. "Munca patriotică" nu era "pe vrute", ci era impusă. Ajutorul dat de voluntari vine din
motivaţie proprie de a se implica în proiecte pentru comunitate, fără ca acestia să fi fost
constrânşi de ceva sau cineva şi fără motivaţii financiare.
Şcoala şi câştigul financiar sunt mai importante în viaţă, voluntariatul cu ce mă ajută
pentru viitorul meu?
14. Şcoala şi abilitatea ta de a-ţi câştiga existenţa sunt importanţi pentru viitorul tău, nimeni
nu neagă asta. Totuşi, şcoala înseamnă învăţământ formal, iar proiectele de voluntariat sunt
experienţe nonformale importante care te echipează cu abilităţi, experienţe, contacte,
cunostinţe pentru dezvoltarea ta persoană şi profesională. Pe o piaţă a muncii competitivă, tu
vei avea un avantaj nonformal!
Voluntarii sunt niste idealişti care cred că pot schimba lumea dintr-odată.
15.Nimeni nu crede că se face primăvara cu o floare, însă cu multe flori...da!
Voluntarii sunt tineri care nu ştiu să se distreze sau nu au viaţă socială.
16.Voluntariatul nu e doar muncă, ci şi distracţie şi socializare. Întreabă orice voluntarul
tânăr!
Toţi voluntarii au la baza o motivaţie religioasă.
17.Voluntariatul nu este misionariat! Motivaţiile voluntarilor sunt la fel de diverse precum
oamenii. Nu trebuie să fi credincios pentru a-ţi dori să trăieşti într-o societate mai echitabilă şi
mai frumoasă şi pentru a fi dispus să pui umărul la asta.
Nu stiu să fac nimic, nu am abilitaţi, nu am nimic de oferit. Cine nu are nici un fel de
experienţă nu poate fi voluntar.
18.Toata lumea ştie să facă ceva, are vreun talent sau o abilitate sau pur şi simplu are timp.
Există oportunităţi potrivite pentru toată lumea, esenţial e să ştii să îţi identifici punctele tari şi
să perseverezi în a căuta un proiect potrivit pentru tine. Unii participă la acţiuni de voluntariat
pentru că vor să ofere din experienţa lor, iar alţii pentru a învăţa. Important este să aibă
entuziasm, determinare şi dorinţa de a ajuta.
Voluntarii nu fac altceva decât să colecteze bani sau să împartă fluturaşi.
19. Voluntarii sunt implicaţi în tot felul de activităţi, nicidecum doar acestea: de la meditaţii
pentru copii, editarea de publicaţii, ecologizări şi plantări, până la organizarea de evenimente
culturale.
Voluntariatul presupune doar întrajutorarea oamenilor nevoiaşi, prefer să dau bani
pentru asta.
20.Categoriile de activităţi în care se implică voluntarii nu se limitează la sectorul social, ele
pot varia de la educaţie la ecologic, şamd. E foarte bine că donezi bani pentru cauze sociale,
însă trebuie să fii conştient că de cele mai multe ori banii nu sunt suficienţi, e nevoie şi de
oameni care să facă intervenţia respectivă.
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Voluntariatul e riscant, implică lucru direct cu beneficiari.
21. Dacă nu te atrage domeniul social, sunt multe alte domenii în care îţi poţi oferi ajutorul ca
voluntar. Chiar şi în domeniul social, nu este neaparată nevoie să interacţionezi direct cu
beneficiarii, sunt multe alte roluri pe care voluntarii le pot indeplini cu succes şi satisfacţie.
Trebuie doar să îţi găseşti sau să îţi creezi oportunitatea potrivită!
Nu am bani să mă implic aşa cum aş vrea.
22.Voluntariatul nu trebuie să presupună, de regulă, costuri din partea ta. Organizaţia care îţi
oferă o oportunitate de voluntariat trebuie să îţi poată oferi un cadru adecvat, materielele
necesare desfăşurării activităţii respective şi soluţii adecvate în cazul în care este nevoie de
deplasări pe teren. În măsura în care există resursele necesare, poţi solicita organizaţiei
respective să îţi deconteze cheltuielile asociate cu deplasarea sau alte cheltuieli rezonabile
asociate cu activitatea de voluntariat.
Cei din jur se vor întreba ce e şi cu voluntariatul ăsta, mă vor crede un fraier!
23. Multă lume, din ignoranţă, lipsa de contact direct sau din asocieri mentale pe care le face
cu "„munca patriotică", are o imagine proastă despre voluntariat. E la latitudinea ta să le arăţi,
concret, cât de multe înveţi din activitatea respectivă, câţi prieteni noi ţi-ai făcut, câte
satisfacţii ai şi cum ai contribuit la anumite proiecte sau la îmbunătăţirea vieţii unor oameni!
Dacă tot nu reuşeşti, e pierderea lor. Iar dacă acest lucru te afectează, poate că nici tu nu esti
prea convins în primul rând!
Voluntarii probabil trebuie sa facă orice li se cere şi oricând şi asta nu mi se pare
normal...
24.Voluntarii au dreptul, ca oricine altcineva, să aleagă liber în ce activităţi vor şi pot să se
implice şi să spună "nu" atunci când li se cere să facă ceva împotriva voinţei lor. Voluntarii au
drepturile lor, nu sunt ‚sclavii' organizaţiei şi nu pot fi manipulaţi!
Nu mi-a cerut nimeni niciodată sa fiu voluntar!
25.ONG-urile au şi ele deficienţele şi limitele lor de capacitate. Una dintre acestea este,
adesea, un PR slab. Numai fiindcă nimeni nu ţi-a solicitat direct ajutorul nu înseamnă că nu ţil poţi oferi tu, daca chiar îţi doreşti acest lucru! Desigur că nu toate organizaţiile ştiu sau vor
să lucreze cu voluntari, însă depinde de tine să găseşti o oportunitate potrivită. Iar daca nu ai
avut deloc success, îţi propunem să iei iniţiativa, să aduni pe lângă tine un grup de amici
pasionaţi şi dedicaţi şi să vă demaraţi propriul vostru proiect comunitar. Nimic nu se compară
cu o experienţă de învăţare de genul acesta!
BIBLIOGRAFIE
www google.ro
www.voluntareuropean.ro
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PROIECTAREA DIDACTICA Notiunile teoretice, suport pentru
activitatea practica de invatare
Ing. Unguras Eleonora – Liceul Banatean Otelu Rosu
Ing. Cristian Rodica – Sc. Gen. Nr3 Otelu Rosu
Motto: „Socrate spunea ca acei care stiu ce este fiecare lucru sunt in stare sa explice si
celorlalti pe cand cei care nu stiu este firesc sa se insele si pe ei si sa insele si pe altii.”
( Xenofon)
Prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie
educaţională pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. Strategia
vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit
funcţiilor managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie
lungă, deci un pronunţat spirit de previziune. Se poate asocia termenul de strategie, definit
astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea de evaluare, în particular.
Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se
desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective
pedagogice sau didactice. Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la
nivelul clasei, intră în joc resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale
didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au
loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi evaluare, toate acestea,
împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. De priceperea utilizării
resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de strategia
didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi. Pentru aceasta
cadrul didactic trebuie sa urmareasca :
Alegerea temei
Se stie ca un lucru bine facut are la baza o etapa premergatoare. Proiectarea didactica este
etapa premergatoare a actului didactic. In invatamant exista cadre didactice care considera
proiectarea o etapa necesara, dar si altele, care apreciaza ca aceasta ar putea lipsi. Cea de-a
doua pozitie este determinata de numarul mare de documente care se elaboreaza obligatoriu
de cadrele didactice, uneori nejustificat.
Proiectarea didactica nu poate sa lipseasca din preocuparile maistrilor si profesorilor,
pentru ca o lectie buna este intotdeauna rezultatul unei proiectari corespunzatoare.
Documentul de proiectare trebuie sa fie un instrument necesar de lucru pentru cadrul didactic.
Demers teoretic;
In mod traditional, prin proiectare pedagogica se intelege programarea materiei de
studiu pe unitati de timp si de activitate, a planului calendaristic, a sistemului de lectii,
elaborarea planului de lectii etc.
In efortul actual de modernizare si optimizare a scolii romanesti, menit sa asigure
cresterea calitativa a activitatii didactice, proiectarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea
lectiei, ca microsistem ce produce la scara redusa sistemul instructional, ocupa un loc central.
Proiectarea este actiunea de anticipare si pregatire a activitatilor didactice si educative pe baza
unui sistem de operatii, concretizat in programe de instruire diferentiate prin cresterea
performantelor.
Proiectarea pedagogica a procesului de invatamant reprezinta ansamblul actiunilor si
operatiilor angajate in cadrul activitatilor de educatie/instructie conform finalitatilor asumate
la nivel de sistem si de proces in vederea asigurarii functionalitatii sociale a acestuia in sens
managerial/global, optim, strategic.
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Activitatea de proiectare pedagogica valorifica actiunile si „operatiile de definire
anticipativa a obiectivelor, continuturilor, strategiilor invatarii, probelor de evaluare si mai
ales ale relatiilor dintre acestea in conditiile unui mod de organizare al procesului de
invatamant” Specificul activitatii de proiectare pedagogica evidentiaza importanta actiunilor
de planificare – programare - concretizare a instruirii/educatiei care vizeaza valorificarea
optima a unei resurse materiale esentiale: timpul real destinat invatarii, in mediul scolar si
extrascolar.
Activitatea practica. Un cadru didactic bine intentionat trebuie sa-si puna urmatoarea
intrebare: cum as putea face astfel incat intotdeauna activitatile didactice pe care le desfasor
sa fie eficiente? Pentru aceasta este nevoie de o metoda rationala de pregatire a activitatilor
didactice care sa preintampine sau sa anuleze alunecarea pe panta hazardului total si a
improvizatiei. Daca „harul didactic” nu este suficient (si nu este! ), atunci apelul la o cale
rationala, premeditata este justificat. A devenit o judecata de bun simt asertiunea dupa care
un „lucru bine facut” este rezultatul unui „proiect bine gandit”. Cele patru intrebari esentiale
puse sunt:
- Ce voi face?
- Cu ce voi face?
- Cum voi face?
- Cum voi sti daca ceea ce trebuia facut a fost facut?
Raspunsurile la cele patru intrebari vor contura etapele proiectarii didactice. Prima
intrebare vizeaza obiectivele educationale, care trebuie fixate si realizate. A doua intrebare
trimite catre resursele educationale de care dispune sau trebuie sa dispuna educatorul. A treia
intrebare cere un raspuns concret privind stabilirea unei strategii educationale, coerente si
pertinente, pentru atingerea scopurilor. Raspunsul la a patra intrebare pune problema
conturarii unei metodologii de evaluare a eficientei activitatii desfasurate. Pentru aceasta se
pot realiza evaluari practice care le permite profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi
dezvoltat elevii anumite deprinderi practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a şti”). Şi
această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme, în funcţie de specificul
obiectului de studiu de la obiectele unde există baremuri precise, la lucrările din laboratoare şi
ateliere unde elevii pot face dovada capacităţii de a utiliza cunoştinţe asimilate prin diverse
tehnici de lucru: montări şi demontări, executări de piese sau lucrări, efectuarea unor
experienţe etc. Şi, la această categorie de probe, evaluatorii trebuie să stabilească unele
criterii, norme şi/sau cerinţe pedagogice, pentru că, de fapt, evaluarea din învăţământ, prin
oricare dintre metode s-ar realiza are, prin excelenţă, o valoare, o semnificaţie pedagogică.
Aceste cerinţe nu trebuie să difere de cele formulate pe parcursul instruirii, în schimb, ele
trebuie să fie cunoscute şi de elevi, împreună cu baremurile (standardele) de notare.
Elementul central in realizarea proiectarii didactice este programa scolara. Ea
reprezinta un document normativ in sensul ca stabileste obiective, adica tintele ce urmeaza a fi
atinse prin intermediul actului didactic. Chiar daca in proiectare sunt obligatorii obiectivele,
remarcam faptul ca, adesea, acelasi obiectiv se realizeaza prin mai multe continuturi si
resurse, dupa cum mai multe obiective pot fi realizate cu acelasi continut si aceleasi resurse,
dupa cum mai multe obiective pot fi realizate cu acelasi continut si cu aceleasi resurse.
Aprecierea acestora este la latitudinea profesorului.
Proiectarea activitatii didactice presupune: lectura programei : planificarea
calendaristica; proiectarea secventiala ( a unitatilor de invatare)
Fiecarui obiectiv cadru ii sunt asociate doua sau mai multe obiective de referinta.
Pentru realizarea obiectivelor de referinta, invatatorul poate organiza diferite tipuri de
activitati de invatare. Unele activitati posibile sunt recomandate prin programa. Invatatorul
poate opta pentru folosirea unora dintre aceste activitati sau poate construi activitati proprii.
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Atingerea obiectivelor de referinta se realizeaza cu ajutorul unitatilor de continut.
Profesorul va selecta din lista cu „continuturile invatarii” acele unitati de continut care
mijlocesc atingerea obiectivelor.
In contextul noului curriculum, planificarea calendaristica se transforma intr-un
document administrativ formal care repeta modul de gestionare a timpului propus de
programa analitica, intr-un document de interpretare personala a programei, care asigura un
demers didactic concordant cu situatia concreta din clasa.
Planificarea activitatii didactice presupune o lectura atenta si permanenta a programei
scolare in scopul de a analiza obiectivele si a inventaria tipurile de activitati si resursele
necesare. O unitate de invatare poate sa acopere una sau mai multe ore de curs. Alocarea
timpului afectat unei unitati de invatare se face prin planificare anual
Bibliografie.
Ghid metodic de aplicare a curriculum-ului la decizia scolii Radu Seefeld, Adriana Trifu.
„Curs de pedagogie” Vlasceanu Lazar

ORIENTAREA ŞCOLARĂ A ELEVILOR DE GIMNAZIU
prof. Ghican Ana Şcoala cu clasele I-VIII Nr.12 Reşiţa
prof. Rudolf Adina Şcoala cu clasele I-VIII Nr.12 Reşiţa
Orientarea şcolară şi profesională se constituie ca un sistem coerent şi dinamic de
principii, acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumaţi (ajutaţi) să-şi
aleagă (să opteze) pentru o anumită profesie dată de o anumită şcoală, corespunzător
înclinaţiilor, aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, în scopul dezvoltării personalităţii şi, respectiv
, al pregătirii pentru o anumită profesie.
Orientarea şcolară se realizează mai ales în gimnnaziu şi are nevoie de un suport sociopsihopedagogic în îndrumarea factorilor educativi şi în acceptarea (opţiunea) elevilor, în
concordanţă cu cunoaşterea reală a posibilităţilor şi intereselor lor reale, al locului, rolului şi
cerinţelor obiective ale şcolilor şi profesiilor, precum şi al condiţiilor şi ofertelor societăţii
privind exercitarea profesiei după absolvirea unui anumit grad şi profil al învăţământului.
Rolul acestui proiect este de a conştiientiza elevii de faptul că potenţialul individual şi
interesele lor au chiar caracter polivalent, se pot realiza la cote înalte de profesionalitate şi în
alte domenii. Activităţile de orientare propuse în cadrul proiectului vizează educarea tinerilor
pentru independenţă şi flexibilitate în 5 domenii de competennţă:
Cunoştinţe despre sine;
Informaţii ocupaţionale;
Luarea deciziei;
Planificare;
Rezolvare de probleme.
Aceste competenţe dobândite permit exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări.
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Proiectul se derulează pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2010/2011 şi cuprinde
activităţi care pleacă de la simple prelegeri despre diverse ocupaţii, discuţii de grup, la
interviuri realizate cu diversi invitaţi, vizite la diverse locuri de muncă, vizite la liceele din
localitate, studiul unor documente scrise, jocuri de rol, realizarea de colecţii de informaţii şi
imagini despre diverse locuri de muncă şi profesii, realizare de CV-uri şi scrisori de intenţie,
consultarea specialiştilor în domeniul pieţei forţei de muncă .
SCOPUL PROIECTULUI:Dezvoltarea personalităţii şi a pregătirii pentru o anumită profesie.
Aceasta presupune:.să selecteze şi să organizeze informaţiile relevante pentru practicarea
diferitelor meserii; să înţeleagă impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiunilor; să
formuleze opţiuni pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini;
să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale în testările pentru obţinerea unui
loc de muncă şi să cunoască principalele atribuţii ale personalului angajat în domeniul
tehnologic.
OBIECTIVE GENERALE ALE ORIENTĂRII
1.Să identifice modul de obţinere a competenţelor profesionale.
2.Să cunoască metodele de a găsi un loc de muncă.
3.Să redacteze documente specifice obţinerii unui loc de muncă.
4.Să descrie cariera dorită şi motivaţia alegerii
5.Formarea unor atitudini pozitive faţă de muncă şi a interesului pentru execitarea unor
activităţi social-utile.
6.Pregătirea pentru munca productivă prin influenţarea actului alegerii în realizarea unei
concordanţe relative între dezideratele şi potenţialităţile indivizilor pe de-o parte, şi oferta
socială, pe de altă parte.
7.Pregătirea elevilor pentru adaptări socio-profesionale, stimularea creativităţii şi a spiritului
novator în exercitarea profesiei, integrarea şi adaptarea socio-profesională rapidă şi eficientă a
absolvenţilor.
Aceste obiective pot fi realizate prin: descrierea posibilităţilor de şcolarizare existente;
analizarea factorilor implicaţi în determinarea traseului educaţional; conturarea unei imagini
realiste a profesiilor; utilizarea diverselor surse de informare privind cariera educaţională şi
profesională.
OBIECTIVE SPECIFICE ALE ORIENTĂRII DESFĂŞURATĂ LA NIVELUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL
1.Perceperea categoriilor profesionale şi, profesionale şi în acelaşi timp formarea capacităţii
de diferenţiere a diverselor activităţi din lumea muncii.
2.Dezvoltarea capacităţii de a diferenţia şi asimila unele concepte de bază cu privire la viaţa
profesională.
3.Dezvoltarea capacităţii de a diferenţia activităţi de muncă de cele de joc şi de a examina
diverse tipuri de activităţi
4.Dezvoltarea capacităţii de a aprecia o situaţie reală de muncă şi de a rezolva unele sarcini de
muncă productivă independentă
5. Spijinirea elevilor în procesul de autocunoaştere şi autoapreciere obiectivă a
personalităţiilor.
6.Cultivarea la elevi a sentimentelor de respect pentru munca altora şi pentru muncă în
general.
7. Cunoaşterea de către toţi factorii educaţionali a capacităţiilor intelectuale şi fizice ale
elevilor, a înclinaţiilor, intereselor şi aptitudinilor acestora, precum şi acordarea intereselor
elevilor cu posibilităţile reale
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8. Informarea largă şi precisă a părinţilor cu privire la posibilităţiile de formare şi dezvoltare a
elevilor, precum şi cu privire la dinamica structurii învăţământului liceal şi tehnic, la dinamica
ofertei sociale etc.
Grupul ţintă:elevii claselor I-VIII ; cadre didactice
Modul de timp: februarie-iunie 2011
Resurse umane: cadre didactice: elevi; părinţi; specialişti din diverse domenii.
Conţinutul orientării elevilor.Acţiuni fundamentale:
-cunoaşterea personalităţii elevilor
-educarea elevului în vederea alegerii carierei
-informarea şcolară şi profesională
-consilierea şi îndrumarea efectivă a elevului
Metode şi tehnici de cunoaştere a idividualităţii elevilor: conversaţia; observaţia;
chestionarul; convorbirea; analiza rezultatelor activităţii elevilor-randamentul şcolar; analiza
datelor biografice; metoda testelor-de aptitudini, capacitate mintală, personslitate.
Metode şi tehnici de informare şcolară şi profesională:
-întâlniri cu specialişti din diverse domenii;
-concrete-vizite în instituţii şi unităţi productive;
-stagii de practică;
-activităţi practice în laboratoare, ateliere;
-audiovizuale-expoziţii, muzee tehnice, filme;
-emisiuni speciale de radio-TV;
-scrise-monografii profesionale;
-buletine de informare;
-reviste de specialitate, articole de presă.
Factori implicaţi în orientarea elevilor - Şcoala, familia, mass-media,etc.
În cadrul orelor de educaţie tehnologică, elevii studiază în clasa a VIII-a, modulul
,,Domenii profesionale”în cadrul căruia se formează următoarele competenţe.
Competenţe generale
1.Analizarea impactului dezvoltării tehnologiilor asupra mediului şi societăţii
2. Formarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi
valorificare a produselor
3. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, a termenilor şi
simbolurilor specifice tehnologiilor
4. Evaluarea resurselor personale şi formarea spiritului de iniţiativă şi
antreprenoriat în planificarea carierei
Competenţe specifice
1.1 Identificarea diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc
1.2 Identificarea unor domenii de activitate în funcţie de profesii şi meserii
1.3 Analizarea impactului tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor şi a mediului
2.1 Descrierea principalelor competenţe profesionale ale personalului angajat în diverse
domenii de activitate
2.2 Elaborarea, după model a unui plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a
unui serviciu
2.3 Analizarea cererii şi ofertei pe piaţa muncii
3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate
3.2* Stabilirea unor corelaţii între simbolurile de pe produse şi domeniul profesional în care
sunt utilizate
4.1 Elaborarea unor strategii pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi
aptitudini
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4.2 Realizarea unui plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele
personale şi de caracteristicile pieţei muncii
4.3 Corelarea dinamica pieţei muncii cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu opţiunilor
profesionale
Evaluarea proiectului se face pe baza unor portofolii. Fiecare elev îşi întocmeşte
portofoliul personal care cuprinde fişe de informare şi documentare, colaje cu diferite meserii,
desene, pliante privind oferta educaţională a unor licee din localitate, eseuri despre meserii
noi, descrierea unei meserii/profesii preferate sau meseriile părinţilor, chestionare de
interese(activităţi, ocupaţii), CV-ul Europass, model de scrisoare de intenţie, diplome obţinute
la diverse concursuri şcolare, etc. Deasemenea pe grupe sunt prezentate postere cu tema
,,Domenii profesionale”.
Bibliografie
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de dirigenţie şi consiliere , Editura Ardealul, Cluj-Napoca
2.Marinescu, Silvia; Dinescu, Rodica- Invitaţie la educaţie, Suport metodic pentru lecţii
educative la gimnaziu şi liceu; editura Carminis, Piteşti, 2003
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tehnologică,manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Sigma, Bucureşti, 2001
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VOLUNTARIAT IN EDUCATIE

PROF. MANU FELICIA,
GRUP SCOLAR CONSTRUCTII MONTAJ RESITA
Voluntariatul este activitatea de interes public desfaşurată din proprie iniţiativă
de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o recompensa materială: asistenţă şi
servicii sociale, protecţia drepturilor omului, activităţi medico-sanitare, culturale, artistice,
educative, de învăţămînt, ştiinţifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecţie
protecţia drepturilor omului, activităţi medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de
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învăţămînt, ştiinţifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecţie a mediului,
sociale, comunitare
Volumtariatul este o activitate realizata din proprie initiativa prin careo
persoana fizica isi ofera timpul ,talentele si energia in sprijinul altora,farao recompensa de
natura financiara insa cu mai multe avantaje personale cum ar fi acumularea de experienta si
abilitatati noi.
“Orice actiune intreprinsa de o persoana fara a ase gandi la recompense financiare”(Tracker)
"Orice muncă prestată relativ fără constrîngere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a
urmări un cîstig financiar imediat." (Scheier)
“Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalti fara a se gandi la recompense
financiare” (Manover)
În Declaraţia Universală cu privire la voluntariat se spune că aceasta este o
componentă fundamentală a societăţii civile, care animă cele mai nobile aspiraţii ale omenirii:

pacea
libertatea,
oportunitatea,
siguranţa
justiţia.
În plină perioadă de globalizare şi de schimbări, lumea devine mai mică, mai
interdependentă şi mai complexă. Voluntariatul, în condiţiile actuale, reprezintă o modalitate
ce poate susţine şi fortifica valorile comunităţii:
binelui făcut aproapelui,
promovarea drepturilor şi responsabilităţilor cetăţenilor,
stabilirea punctelor de legătură între diferite culturi.
Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Natiunilor Unite potrivit căreia „noi, oamenii,
avem puterea de a schimba lumea”
Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de
Centrul Naţional de Voluntariat din Paris, Franţa. Printre acestea se numără:
tratarea egală,
atenţie faţă de preferinţele personale,
aprecierea experienţei de viaţă şi profesionale, a studiilor în contextul delegării
sarcinilor, participarea la sesiuni de formare în domeniul activităţii prestate,
asigurarea condiţiilor bune de lucru,
dreptul de a fi ascultat şi de a se implica în planificarea activităţilor,
exprimarea neîngrădită a opiniilor şi sugestiilor
De ce este important voluntariatul?
Am sa va raspund printr-o afirmaţe a liderului politic şi spiritual indian, Mahatma Gandhi
„pentru că dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea
ei”.
Calităţile apreciate ale unui voluntar sunt: creativitatea, activitatea benevolă, voinţa, dorinţa
de a-i ajuta pe alţii, interes faţă de diferite domenii, deschidere, independenţă, cunoştinţe.
Credeţi că voluntariatul înseamnă să faci lucrurile cu uşurinţă şi veselie? Deloc. A fi voluntar
înseamnă a lucra zilnic asupra ta, a cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi desfăşura
anumite activităţi, a-ţi asuma responsabilităţi, a acumula experienţă. Contribuţia voluntarilor
este resimţită nu doar de organizaţia în care activează, prietenii lor, sau comunităţile din care
provin, dar şi de societatea în întregime. În acelaşi timp, voluntariatul ajută tinerilor să-şi
dezvolte abilităţi pe care sistemul educaţional formal deseori nu le poate oferi
.Misiunea activităţii de voluntariat este îmbunătăţirea serviciilor pentru comunitate prin
implicarea comunităţii.
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Scopurile şi obiectivele voluntariatului sunt:
recrutarea, antrenarea, coordonarea şi recunoaşterea voluntarilor;
dezvoltarea voluntariatului ca resursă ce ar satisface necesităţile societăţii;
implicarea în soluţionarea problemelor comunităţii;
sensibilizarea comunităţii şi aprecierea lucrului voluntarului;
oferirea oportunităţilor pentru creşterea personală şi profesionala;

Voluntarul creativ
Voluntarul creativ este activ ii place sa daruiasca din timpul lui pentru a schimba
lumea din jur,este pregatit sau deschis pentru a fi de ajutor,isi descopera,isi cunoaste siisi
foloseste abilitatile personale si nu in ultimul rand este creativ. Fără vârstă, voluntarul crativ
are capacitatea de a se adapta fiecărei vârste, fiind un adult responsabil şi cu dorinţa
permanentă de a face parte dintr-un grup de prieteni, pentru a descoperi noi modalităţi de
interacţiune cu ceilalţi. Plin de spontaneitate şi de creativitate, el are o personalitate
“colorată”, specială, dăruieşte pentru a se transforma; descoperindu-se pe sine ii ajută pe
ceilalţi să se descopere, voluntarul craetiv rămânând întotdeauna EL ÎNSUŞI.”
Gandindu-ma la acest portret si dorind sa dezvolt la elevii mei aceste calitati ale voluntarului
pe care ar trebui sa le aibe orice om de altfel, am inceput un proiect de voluntariat pentru
persoanele de la “Caminul pentru persoane varstnice”care consta in mai multe actiuni.
Prima actiune definita “De la suflet pentru suflet” am desfasurat-o inainte de sarbatoarea
Craciunului cand am efectuat o vizita la “Caminul pentru persoane varstnice” si am impartit
daruri micute dar din suflet am stat de vorba cu acesti oameni si am adus o raza de lumina in
sufletul lor.
Urmeaza alte vizite si activitati de comunicare si de petrecere a timpului liber cu persoanele
varstnice si neajutorate.
In anexa am adaugat obiective ,resursele,strategii de realizare,indicatori de evaluare ai
actinunii de voluntariat intreprinsa de noi.
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PREGATIREA PRACTICA DEFINESTE VIITORUL ELEVULUI
Prof. Margineanu Maria, Liceul Bănăţean Oţelu Roşu
Prof. Jura Anna Maria, Liceul Bănăţean OţeluRoşu

Teoria şi practica se influenţează totdeauna reciproc. Practica nu aduce perfecţiunea,
dar în combinaţie cu exerciţiul perfecţiunii în imaginaţia ta, poate duce la perfecţiune. (Goethe)
Odată cu trecerea la economia de piaţă, cu puternice valenţe concurenţiale, în cadrul
instituţiilor de învăţămînt de specialitate se formează noi specialităţi care impun studierea unor
discipline noi, inclusiv specialităţile economice .Pregătirea practică este o componentă principală,
care are ca scop de a ridica competenţele şi cunoştinţele elevilor în profesia pe care şi-au
ales-o, specifică domeniilor respective şi, în acelaşi timp produce absolvenţi care sunt
credibili, creativi şi competenţi pe piaţa muncii. Meseria, această îndeletnicire cu caracter
permanent pe care o practică orice muncitor, capătă – în era marilor cuceriri ale ştiinţei şi
tehnicii contemporane valenţe deosebite.
Producţia industrială modernă a modificat nu numai conţinutul, ci şi caracterul muncii,
specificul solicitărilor la care este supus lucrătorul în procesul de producţie.
Rolul decisiv în calificarea elevului pentru industrie îl dobândeşte competenţa profesională –
capacitatea intelectuală şi manuală de a utiliza şi conduce maşinile şi utilajele într-un proces
tehnologic în continuă transformare şi perfecţionare. În aceste condiţii noi, competenţa
profesională nu implică numai manipulări de unelte şi maşini, ci şi cunoştinţe privind sistemul
lor de funcţionare, capacitatea de a înţelege şi a inova.
Conţinutul tehnologic prin care se face educaţia tehnologică a elevilor are ca obiectiv
fundamental integrarea tineretului in civilizaţia epocii sale, înţelegerea profundă şi logică a
rolului pe care îl are tehnica în existenţa omului şi în progresul societăţii.
În planurile de învăţământ pentru licee tehnologice şi şcoli profesionale sunt prevăzute
discipline de învăţământ tehnologic şi de specialitate, având menirea de a conferi elevilor atât
o pregătire tehnică generală, cât şi cunoştinţe teoretice strict necesare exercitării meseriei.
Un sistem educaţional capabil să pregătească tinerii pentru o piaţă dinamică de muncă
este vital pentru perioada de tranziţie parcursă astăzi de România. Unul dintre factorii care au
generat dificultăţile cărora ţara noastră trebuie să le facă faţă şi să le depăşească este
moştenirea unui sistem educaţional conceput în aşa fel încât să cultive deprinderi, cunoştinţe
şi valori proprii funcţionării sistemelor economice centralizate.
Întrucât unul dintre principalele obiective ale României este acela de a ajunge în situaţia de a
asigura creşterea economică şi de a deveni competitivă pe piaţa internaţională, este necesar ca
sistemul de invăţământ sa die consolidat, avându-se în vedere aceste deziderate, în aşa fel
încât ce se învaţă să devină relevant în raport cu cerinţele economiei de piaţă. Demersul
propus în acest sens, susţinut financiar de Banca Mondială, va trebui să asigure o creştere a
capacităţii de angajare a absolvenţilor şi o pregătire generală corespunzătoare continuării
studiilor şi dezvoltării profesionale permanente. Tocmai de aceea, standardele ocupaţionale
constituie o bază pentru programele de pregătire în domeniul tehnologic. Standardele
ocupaţionale constituie o sursă de informaţii pentru identificarea sectoarelor care necesită
dezvoltarea prin investiţii în tehnologie şi resurse umane.
Elaborarea programelor de formare profesională este esenţială pentru realizarea unei
pregătiri profesionale eficiente, care să conducă la creşterea mobilităţii si flexibilităţii forţei de
muncă, precum şi la facilitarea integrării profesionale a absolvenţilor.
Nevoia de a asigura funcţionarea unui mecanism clar de cooperare între furnizorii de
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pregătire şi cerinţele reale ale pieţei de muncă a dus la apariţia pe plan internaţional a unei
tendinţe continuu crescătoare de adoptare a unor instrumente capabile să facă acest
lucru.Confruntarea cu situaţii problematice şi tentativele de rezolvare a acestora, ocupă o
mare parte din sfera comportamentului uman. Principala finalitate a sistemului de învăţământ
este de a pregăti elevul de a rezolva probleme. Reprezentarea cognitivă a mediului şi analizele
efectuate asupra tuturor împrejurărilor, sunt realizate cu scopul de a spori adaptabilitatea
organismului la mediu, de a-l ajuta să rezolve problemele cu care se confruntă toată viaţa.
Elevul trebuie să vadă o altă stare de lucruri decât cea prezentă şi să fie motivat să o atingă
pentru a putea rezolva problema
Domeniile de aplicare ale instruirii practice includ următoarele
-Sistemul de dezvoltare în conformitate cu specializarea elevilor programului; în grup
sau individual.
-Elevii ar trebui să fie implicaţi în oricare dintre aceste etape: analiza de sistem,
proiectarea sistemului, sistemul de codificare, sistem de validare şi verificare, documentaţia
sistemului şi întreţinerea sistemului
-Experienţă în linii diferite de muncă prin intermediul sarcinilor, cum ar fi colectarea
datelor, prelevarea probelor de experiment, instalare hardware, întreţinere şi reparare, design
de sistem şi dezvoltare, managementul resurselor, etc
-Expunerea în aspectele de management şi de administrare, inclusiv dobândirea
înţelegerii de ansamblu despre procesele şi operaţiunile unui sistem.Implicarea în activităţi
pozitive în cadrul organizaţiei.
Obiectivele instruirii practice
1. Să se adapteze dinamic la atmosfera de lucru.
2. Aplicarea cunoştinţele în gestionarea provocărilor la locul de muncă.
3. Aplicarea experienţei acumulate în instruirea practică în atelirele scolare si la angajatori
4. Dezvoltarea capabilităţi de comunicare la toate nivelurile.
5. Promovarea lucrului în echipă .
6. Valorile bunei practici acumulate si dezvoltate pe parcursul stagiilor de practica.
7. Stabilirea colaborării liceu-firmele industrial care au încheiat parteneriate cu instituţiile de
învăţământ.
8. Elaborarea unui raport tehnic adecvat legat de formarea practică la incheierea colaborării
cu clasa respectivă.
Performanţa instuirii elevului se realizează printr-o colaborare foarte bună între elev si
coordonatorul acivităţii prin metode clasice ,dar cele mai bune rezultate se obţin prin
instruirea asistată de calculator.Instruirea asistată de calculator este un domeniu al informaticii
aflat în plină dezvoltare. Procesul de instruire presupune existenţa celor două elemente
principale: instructorul, care este posesorul unui sistem de cunoştinţe pe care trebuie să le
prezinte într-un mod care să permită înţelegerea şi asimilarea de către destinatarii acestora, şi
elevii, care trebuie să înţeleagă informaţiile primite şi să le folosească la rezolvarea
problemelor de evaluare a cunoştinţelor acumulate.Forma clasică de instruire este un proces
faţă-în-faţă care presupune coexistenţa în spaţiu a instructorului şi a elevilor la un anumit
moment de timp. În acest tip de proces de instruire, instructorul utilizează, pentru a-şi
transmite cunoştinţele, comunicarea orală şi scrisă, precum şi o serie de materiale didactice
cum sunt: desene, hărţi, fotografii, grafice, machete, mulaje etc. Folosirea materialelor
didactice este o necesitate pentru a permite înţelegerea materiei predate de către instructor
deoarece multe cunoştinţe specifice unor domenii diverse nu pot fi prezentate şi înţelese doar
prin cuvinte, iar alte cunoştinţe pot fi interpretate şi înţelese mai uşor dacă sunt prezentate
într-o formă grafică.
Procesul de instruire prezintă două etape distincte, una este cea de prezentare a
cunoştinţelor noi de către instructor, iar a doua este cea de fixare şi înţelegere deplină a
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acestora prin intermediul exerciţiilor şi al aplicaţiilor practice executate de către elev sub
supravegherea şi îndrumarea instructorului. În cazul domeniilor de cunoaştere puternic
formalizate prima etapă de instruire devine practic o activitate de rutină, în care instructorul
repetă periodic aceleaşi informaţii. Utilizarea calculatorului în procesul de instruire aduce
avantajul că permite fiecărui elev să adopte un ritm propriu de studiu şi să reia fiecare lecţie
ori de câte ori are nevoie, până la înţelegerea deplină a problemelor prezentate.
Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea,
recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a
performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste
activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.Deciziile de instruire
trebuie să ţină cont de motivarea elevului supus formării. Există un număr de tehnici de
instruire şi elemente necesare pentru ca un program de instruire să fie eficient.
În evaluarea performanţelor este importantă atât evaluarea comportamentelor considerate
adecvate, cât şi a celor neadecvate, precum şi acordarea echitabilă a recompenselor.
Experienţa poate fi dobândită în mod direct, prin contactul elevului cu realitatea sau indirect,
prin asimilarea valorilor culturii elaborată, de obicei, la nivelul abstracţiunilor, condensată în
concepte şi exprimată prin intermediul simbolurilor.Indiferent de caracterul experienţei
(clasică sau asistată de calculator), de conţinutul ei (face parte din domeniul disciplinelor
tehnologice), în lumina didacticii moderne cheia învăţării rezidă în trăirea deplină a acestei
experienţe, în implicarea activă şi plenară a subiectului în dobândirea de noi experienţe.Fără
angajarea elevului în actul învăţării sau cu angajarea minimă a acestuia, transformarea
conduitei nu se produce. Prin simpla ascultare a unei lecţii, fără efort de concentrare a atenţiei,
de urmărire cu interes şi curiozitate, de adeziune, fără participare activă care să pună în
mişcare gândirea şi imaginaţia elevului, să îndemne la investigaţie mentală, la reflecţii, la
trăiri intense, nu se obţin rezultatele scontate în învăţare.
BIBLIOGRAFIE:
1. Simionescu A., Buşe F., Hodor P., Irimie S., Palamariu M-Managementul resurselor
umane”, Editura Agir, Bucureşti, 1999
2. Pettz, Geoff, Metode modernede predare, Bucureşti, Editura Atelier Didactic, 2007
3. Momanu, M.- Proi şi perf activităţii didactice în “Psihoped”, Ed Polirom, Iaşi, 1998
4. Nicola, i.- Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1996
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METODE MODERNE ŞI TRADIŢIONALE ÎN PREDAREA
DISCIPLINELOR ECONOMICE
Popovici Mariana, Colegiul Economic al Banatului Montan
Sfeia Camelia, Colegiul Economic al Banatului Montan
Metodologia didactică formează un sistem mai mult sau mai puţin coerent, realizat
prin stratificarea şi cumularea mai multor metode, atât pe axa evoluţiei istorice, cât şi pe plan
sincronic, metode care se corelează, se prelungesc unele în altele şi se completează reciproc.
Teoretic, ideea de metodă vine dinspre cunoaşterea ştiinţifică, dinspre ştiinţă şi
acţiunea întemeiată pe cunoaştere. Astfel, în semnificaţia originară, cuvântul metodă, provenit
din grecescul methodos (odos=cale, drum şi metho=către, spre), înseamnă ,,cale care duce
spre”...aflarea adevărului; ,,cale de urmat” în vederea descoperirii adevărului; un mod de
,,urmărire”, de cercetare a unui lucru, de căutare, de explorare a unui fenomen obiectiv în
vederea aflării adevărului; drum de parcurs în vederea atingerii unui scop, a obţinerii unui
rezultat determinat.
Realitatea este că metodele de instruire işi au oiginea în metodele de cunoaştere
ştiinţifică, de cercetare ştiinţifică.Numai în elaborarea ştiinţei şi transmiterea ştiinţei nu sunt
acelaşi lucru. Dacă în domeniul ştiinţei metoda îşi păstrează cu fidelitate semnificaşia ei
iniţială, odată transpusă în planul activităţii didactice, ea capătă alte întelesuri, devine altceva
decât un instrument destinat să faciliteze cunoaşterea ştiinţifică. De acestă dată, ea preia un alt
statut, un statut pedagogic, transformându-se într-un instrument de transmitere de cunoştinţe
care întruchipează anumite adevăruri;devine o cale de dezvăluire a adevărurilor în faţa celor
care învaţă, devine o modalitate de formare în mintea elevilor, a unor reprezentări despre
lumea obiectelor şi fenomenelor realităţii.
Pentu profesor, metoda reprezintă în felul acesta , o cale de organizare şi conducere a
activităţii de cunoaştere (învăţare) a elevului; o cale de conducere înspre construcţia
cunoaşterii individuale a acestuia; un instrment didactic cu ajutorul căruia îi determină pe cei
aflaţi pe băncile şcolii la un demers de asimilare activă a unor cunoştinţe şi forme
comportamentale, de simulare, în acelşi timp, a dezvoltării forţelor cognitive, intelectuale.
Pentru elev, metoda apare ca un instrument de muncă ce-l plasează într-o situaţie de
ucenicie, de persoană care întreprinde o acţiune de căutare a adevărului, de redescoperire a
unor adevăruri noi pentru el, cunoscute deja de către umanitate;se prezintă ca o modalitate de
asimilare activă a unui sistem de noi cunoştinţe, priceperi şi deprinderi(tehnici de acţiune), de
dezvoltare, concomitent, a potenţialităţilor sale de cunoaştere şi de acţiune.
Metoda este interpretată drept o modalitate pe care profesorul o urmează pentru a-i
face pe elevi să găsească singuri calea proprie de urmat în redescoperirea adevărurilor sal, în
găsirea soluţiilor necesare la rezolvarea problemelor teoretice şi practice cu care ei se
confruntă în procesul învăţării.
Una dintre cele mai promiţătoare abordări ale metodologiei de instruire este cea care
plasează examinarea acestei dimensiuni acţionale sau tehnice a ănvăţământului într-un nou
cadru conceptual, ca cel oferit de teoria curriculară, sprijonită deopotrivă de teoria sistemică şi
praxiologie. Astfel, în viziunea noii paradicme a curriculumului şcolar, cu deschiderile ei spre
un mod de a concepe şi de a pune în practică un parcurs instrucţional, metodele sunt regândite
ca suport acţional al aceloraşi principii care stau la baza elaborării întregului ansamblu de
componente şi de interdependenţe ce definesc un curriculum, întotdeauna raportat la situaţii
de instruire strict determinate.
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Curriculumul, luat în sensul unui program educaţional, apare ca un ,,curs de străbătut”,
în cadrul intituţiei şcolare sau al clasei, care solicită evidente eforturi. Important este că,
traseul instructiv-educativ care duce de la intenţii (obiective) şi experienţele (conţinuturile)
educaţionale oferite de către profesor (manual) până la rezultatele reale obţinute în final
(obiective atinse), se interpune, efectiv, variate metode la care profesorul şi elevii apelează cu
necesitate.
Metoda este instrumentul de realizare cât mai deplină a obiectivelor sau sarcinilor de
predare prestabilite.
Metoda are o deschidere bidirecţională, spre ceea ce face şi cum face profesorul în
raport cu ,,obiectul” instrucţiei, dar şi spre ceea ce face şi mai ales cum face, cum procedează
elevul, în dubla lui postură-de obiect şi subiect, în acelaşi timp, al instrucţiei, al educaţiei.
Ambii parteneri nu sunt nişte maşăni, ci fiinţe omeneşti vii, cu toată diversitatea şi toate
incertitudinile pe care le comportă natura omului.
Pentru profesor, metoda rămâne componenta cea mai intim legată de exercitarea
funcţiilor ce-i revin, de revelarea personalităţii sale. În mâna lui, metoda devine un instrument
de organizare a ,,câmpului complex” al actului pedagogic.
Exemlu: Proiectul ,,Parteneriat pentru practică” s-a încheiat între Colegiul Economic
al Banatului Montan, Reşiţa (organizator de practică) şi U.C.M Reşiţa S.A (partener de
practică)
1. Obiective generale şi specifice
Obiective generale:
 Formarea capacităţilor şi deprinderilor practice în domeniul economic;
 Cultivarea laturii educative a activităţii de grup;
Obiective specifice:
 Dobândirea competenţelor profesionale menţionate în anexa pedagogică, în
conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi curriculum aprobate prin Ordin
al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 Dobândirea competenţelor profesionale specifice calificării ,, Tehnician în activităţii
economice”
 Să înregistreze operaţiile economice şi financiare pentru a asigura şi gestiona
informaţiile contabile privind capitalurile necesare conducerii societăţii cât şi
utilizatorilor externi.
2. Grup ţintă / beneficiari
- elevii clasei a-XI-a A, ai Colegiului Economic al Banatului Montan;
- unitatea ,,Uzina Constructoare de Maşini”
3. Descrierea pe scurt a activităţii
Proiectul ,,Parteneriat pentru practică” s-a încheiat între Colegiul Economic al
Banatului Montan, Reşiţa (organizator de practică) şi U.C.M Reşiţa S.A (partener de
practică).
Perioada pentru care s-a încheiat parteneriatul a fost sfârşitul semestrului II (an şcolar
2009-2010), pe o perioadă de două săptămâni.
Elevii clase a-XII-a A ,,Tehnician în activităţii economice” au desfăşurat pe perioada
de două săptămâni o susţinută activitate la compartimentul financiar-contabil.
Practicantul a avut obligaţia, ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să
respecte programul d lucru stabilit şi să execute activităţile specifice calificării. Pe durata
stagiului său, practicantul a respectat regulamentul de orine interioară al partenerului de
practică. Acesta a avut obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe
care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de a începe stagiul de
practică. Praticantul s-a angajat să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, să se familiarizeze cu
munca într-o unitate, să socializeze cu angajaţii unităţii.
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Partenerul de practică a stabilit un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre
salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Anexa pedagogică, parte integrantă a
partenerului.
Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul a avut obligaţia de a face
practicantului instructajul cu privire la normele de securitate în muncă, în conformitate cu
legislaţia în vigoare. Acesta a comunicat practicanţilor ansamblul de reguli interne pe care lea adoptat de comun acord cu sindicatul şi cu reprezentanţii de personal.
Organizatorul de practică a desemnat două cadre didactice ( Popovici Mariana şi Sfeia
Camelia) cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrele
didactice împreună cu tutorele desemnat de partenerul de păractică au stabilit tematica de
practică şi competenţele profesionale care au făcut obiectul stagiului de pregătire practică.
Stagiul de pregătire practică nu este recompensat, elevii participând de bună voie în
folosul comunităţii. Elevii au fost împărţiţi în grupe de cinci pentru a reuşi să lucreze la toate
compartimentele din cadrul întreprinderii. Aici au reuşit să observe modalităţile de
înregistrare în contabilitate a operaţiilor care au loc la nivelul unităţii, reuşind astfel la
sfârşitul stagiului de de pregătire practică să realizeze o monografie contabilă; au studiat actul
constitutiv al societăţii, modul de completare, documentele necesare înfiinţării unei societăţi;
au identificat componentele preţului angro şi cu amănuntul, au identificat şi determinat
reducerile de preţ oferite clienţilor, au învăţat să lucreze cu documentele specifice mărfurilor;
la nivelul secţiilor au identificat costurile directe de producţie, costurile indirecte de producţie,
costurile fixe, costurile variabile,au stabilit costul produsului, costul perioadei, au repartizat
cheltuielile generale de administraţie, de desfacere asupra costului complet comercial. Elevii
au participat la efectuarea inventarierii bunurilor existente în unitate.
Au stabilit măsurile organizatorice de efectuare a inventarierii:
stabilirea elementelor patrimoniale care urmează a se inventaria;
au observat desemnarea comisiei de inventariere ;
au creat condiţiile de lucru pentru comisia de inventariere;
au participat în calitate de personal necesar pentru manipularea bunurilor
inventariate;
au participat la închiderea sigilarea spaţiilor în care se găsesc bunurile ce
urmează a fi gestionate;
au controlat modul de funcţionare a aparatelor şi sistemelor de măsurare,
cântărire;
au pus în practică ceea ce au învăţat la orele de specialitate privind completarea
listelor de inventariere;
rezultatele inventarierii se înregistrează în evidenţa operativă şi în contabilitate
(Astfel, lipsurile se scad din evidenţa operativă şi din evidenţa contabilă, iar
plusurile se înregistrează în acelaşi mod, dar în negru)
pe baza registrului inventar şi a balanţei de verificare se întocmesc situaţiile
financiare, ale ale căror posturi trebuie să corespundă cu datele din
contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale
stabilite prin inventariere;
au identificat importanţa compartimentului de contabilitate (completează în
listele de inventariere soldurile scriptice din contabilitate,semnează listele de
inventariere, arhivează listele de inventariere)
Stagiul de pregătire practică a clarificat prin îmbinarea teoriei cu practica următoarele
noţiuni: antecalculaţia, calculaţia, calculaţia completă, calculaţia parţială, cheltuială, cost, cost
complet comercial, cost istoric, evaluarea, evaluarea curentă, evaluarea periodică,
inventarierea, postcalculaţia,reevaluarea, valoarea de inventar, valoarea nominală, valoarea
contabilă.
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În timpul derulării stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cadrele
didactice responsabile cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică au evaluat
practicanţii, pe baza unei Fişe de observaţie / evaluare. Au fost evaluate atât nivelul de
dobândire a competenţelor tehnice, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a
practicantului în activitatea întreprinderii (disciplina, punctualitatea, responsabilitate în
rezolvarea sarcinilor, respecterea regulamentului de ordine interioară al intreprinderii).
Periodic şi după încheierea stagiului de pregătire practică, practicantul a prezentat un
caiet de practică care a cuprins:
 denumirea modulului de pregătire;
 competenţele exersate;
 activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică;
 observaţii personale privitoare la activitatea depusă.
Caietul de pregătire practică face parte din portofoliul elevului.
4. Realizări
La finalul stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cele două cadre
didactice responsabile cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică au evaluat nivelul
de dobândire a competenţelor de către practicant pe baza fişei de observaţie / evaluare, a unei
probe orale / interviu şi a unei probe practice.
Rezultatul acestei evaluări a stat la baza angajării unor elevi în întreprindere.
5. Mediatizare
Elevii şi-au îndeplinit sarcinile de lucru, au respectat programul de lucru, ceea ce i-a
făcut cunoscuţi şi solicitaţi de către alte unităţii economice.
BIBLIOGRAFIE:
CERGHIT IOAN , 1997, Metode de învăţământ , Editura didactică şi pedagogică;
CUCOŞ CONSTANTIN , 2006 , Pedagogie , Editura Polirom Iaşi;
DRUŢĂ ELENA MARIA,GRUNBERG CORNELIA, 2006 , Didactica disciplinelor
economice , Editura ASE Bucureşti ;

COMPONENTA ACŢIONALĂ A PREGĂTIRII PRACTICE
MICŞONIU DUMITRU –GRUP ŞCOLAR “OVID DENSUŞIANU” CĂLAN
FULEA ANGELICA –GRUP ŞCOLAR “OVID DENSUŞIANU” CĂLAN
Pe lângă realizarea formaţiei cultural-umaniste, a obişnuinţelor de comportare morală
şi a trăsăturilor de caracter, învăţământul are ca sarcină formarea şi perfecţionarea cadrelor de
specialitate necesare economiei naţionale, incluzând aici muncitorii, tehnicienii, maiştrii ce se
şcolarizează în învăţământul preuniversitar tehnic şi inginerii şcolarizaţi în universităţile
politehnice.
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Cerinţele programului tehnic şi economic pledează pentru o temeinică pregătire, în
special tehnologică, pentru o alegere a domeniului de activitate (a şcolii, profesiunii) în
funcţie de nivelul şi calitatea pregătirii individului şi în corelare cu cerinţele sociale.
Formarea competenţei profesionale în condiţiile restrângerii numărului locurilor de
muncă, a economiei de piaţă, a fluctuaţiilor meseriilor căutate la un moment dat, se poate
construi pe fondul solid al unei culturi tehnice generale, a unei educări tehnologice,
specializarea îngustă limitând mobilitatea profesională.
Referitor la educaţia tehnologică, E. Planchard afirmă că: "ea urmăreşte formarea
generală şi nu are un conţinut formal, unic şi invariabil, ale cărui noţiuni să se integreze întrun cadru rigid, definit în prealabil. Educaţia tehnologică urmăreşte, mai înainte de orice, un
raport nou, acel umanism nou... ce constă într-un proces de gândire centrat pe tehnică şi dirijat
spre înţelegerea marilor principii, care explică descoperirile şi creaţiile ştiinţei; ea urmăreşte
să dezvolte curiozitatea intelectuală, înclinaţia spre cercetarea generală, se sileşte să provoace
o atitudine de reacţie faţă de mediul tehnic, să stimuleze, spiritul pozitiv şi critic, să analizeze
creativitatea."
Condiţiile producţiei contemporane, a sistematizării şi robotizării proceselor, cer pe de
o parte specializarea accentuată în diferite profile şi meserii dar, pe de altă parte, un grad
ridicat de mobilitate profesională.
În acest sens însuşirea informaţiilor tehnologice, formarea priceperilor, deprinderilor
intelectuale şi tehnico-productive trebuie să aibă motivaţia ocupării prin concurenţă a unui loc
de muncă.
Informaţia şi acţiunea, alcătuiesc din punct de vedere psihologic un tandem ce nu
poate fi dezmembrat.
Prin acţiune, se înţelege mobilizarea unor anumite cantităţi de energie, în scopul de a
imprima relaţiilor cu mediul o configuraţie care să satisfacă cerinţe diverse.
Componenta acţională şi participativă în procesul învăţării este mai bine conturată la
disciplinele tehnice deoarece, în afara strategiilor cognitive utilizate la lecţiile teoretice, elevul
ia parte la activităţi tehnico-productive pe care le desfăşoară realizând produse sau efectuând
lucrări de laborator.
Un alt aspect legat de studierea disciplinelor tehnice este acela că, elevul repetă în mod
curent o serie de noţiuni, legate de informaţiile tehnologice primite, pe care apoi le aplică în
practică, prin rezolvarea unor probleme, realizarea unor scheme, realizarea unor produse,
repetarea unor operaţii tehnologice. Elevii exersează continuu diferite strategii de cunoaştere,
al căror rezultat este consolidarea capacităţilor de înţelegere, aplicare, analiză, sinteză şi
evaluare a diferitelor situaţii.
Prin complexitatea activităţilor la care participă în mod activ elevii în vederea însuşirii
unei meserii, disciplinele tehnice, alături de celelalte discipline din planul de învăţământ,
contribuie la formarea personalităţii lor.
Pentru formarea unor aptitudini tehnico-profesionale corespunzătoare se cer a fi
respectate următoarele principii:
1. Principiul eşalonării în timp a învăţării: învăţarea sau practica distribuită în timp
este superioară celei concentrate şi realizată continuu, fără pauze.
2. Principiul învăţării globale şi secvenţiale: răspunde următoarelor două întrebări:
a. Este bine să instruim elevul cu întreaga problemă dintr-o dată ?
b. Este mai eficient să divizăm materialul de învăţat în secvenţe ?
Procedurile adoptate pot fi:
I. Instruirea globală în care cele trei secvenţe A, B, C de instruire sunt abordate sub
forma (A + B + C) în toate fazele instruirii;
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II. Instruirea secvenţială pură în care cele trei secvenţe A, B, C de instruire sunt
abordate în ordine, câte una în câte o fază distinctă de instruire, şi apoi, în ultima fază, se
realizează asamblarea (A + B + C);
III. Instruirea secvenţială progresivă în care secvenţele A, B, C sunt combinate sub
forma A, A + B, A + B + C şi abordate respectiv, în câte o fază distinctă de instruire.
3. Principiul motivaţiei: performanţele realizate, sarcinile cu caracter tehnicprofesional sunt determinate nu numai de aptitudinile şi deprinderile respective, ci şi de
forţele motivaţionale care activează în cmpul psihologic.
4. Principiul respectării diferenţelor: în cadrul colectivului de elevi ai unei clase,
fiecare individ vine cu o experienţă specifică dependentă şi de profilul său aptitudinal.
Înaintea procesului de învăţare este necesar să fie furnizate colectivului de profesori, indicaţii
corecte referitoare la:
- motivaţia pentru învăţare;
- viteza de învăţare;
- organizarea grupurilor omogene privind motivaţia şi experienţa dobândită la acel
moment.
Respectarea principiilor învăţării va determina performanţele realizate în acţiunile
didactice de formare a aptitudinilor şi deprinderilor pentru orice meserie din paleta profesiilor.
Ţinându-se seama de faptul că sectorul industrial, ca sector în care se produc bunuri
materiale, deţine o pondere însemnată în economia unei ţări, tehnica este omniprezentă şi
sectoarele neindustriale, chiar şi în cadrul activităţilor casnice, se poate sublinia necesitatea
căutării acelor factori capabili să asigure o adaptare cât mai rapidă şi eficientă la mediul
tehnic.
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EDUCAŢIA PROFESIONALĂ
Prof. Mărioara Iova, Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Caransebeş
Prof. Nicolae Mihai, Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Caransebeş
CONCEPTUL DE EDUCAŢIE PROFESIONALĂ
Problema formării şi educării profesionale este de mare actualitate în condiţiile
societăţii moderne. Tânărul trebuie să fie pregătit nu pentru a face faţă numai unei anumite
profesiuni, ci şi pentru întreaga sa carieră profesională în mecanismul schimbărilor care se vor
produce. ,,Educarea carierei” reclamă o muncă educativă susţinută, pe temeiul unei pregătiri
temeinice teoretice şi practice. Pregătirea temeinică a tânărului este indispensabilă, indiferent
de aspiraţia lui profesională, pentru a putea face faţă schimbărilor, înoirilor, salturilor din
societate. Este nevoie de o mai bună corelare între pregătirea teoretică şi instruirea practică.
Prin formare profesională se înţelege ,,devenirea individului datorată celor mai diverse
influenţe şi acţiuni care marchează personalitatea sub unghiul de incidenţă cu activitatea
profesională”. Însăşi ambianţa din clasele cele mai mici formează copilul din punct de vedere
profesional, cultivând şi structurând atitudini, trăsături, deprinderi ce se vor răsfrânge pozitiv
în activitatea profesională (punctualitate, meticulozitate, responsabilitate, deprinderi de a lucra
în echipă).
Prin educaţie profesională se înţelege orice formă de pregătire sau perfecţionare în
vederea unei activităţi profesionale, care cuprinde însuşirea cunoştinţelor teoretice, formarea
deprinderilor, priceperilor şi transmiterea valorilor etice şi de comportament social necesare
unei asemenea activităţi. Esenţa educaţiei profesionale constă în ,,formarea unui orizont
cultural şi tehnologic cu privire la o anumită profesiune, concomitent cu dezvoltarea unor
capacităţi, priceperi şi deprinderi necesare exercitării ei”.
Educaţia profesională cuprinde atât iniţierea în profesie, cât şi perfecţionarea,
specializarea şi se realizează atât în şcoală, cât şi în societăţi comerciale şi în întreprinderi.
Pregătirea prin liceele de specialitate este o secvenţă a educaţiei profesionale şi
urmăreşte iniţierea în profesie, dobândirea competenţei. Ea cuprinde unitar orientarea şcolară,
calificarea şi înzestrarea cu valori etice şi de comportament social.
Noţiunea de educaţie profesională nu este sinonimă nici cu cea de educaţie tehnologică
şi nici cu cea de educaţie politehnică.
Educaţia tehnologică formează elevii pentru acţiune, pentru a fi apţi să explice
cunoaşterea ştiinţifică în acţiune. Ea este legată de educaţia intelectuală (educaţia prin şi
pentru ştinţă), deoarece tehnologia este o dimensiune a cunoaşterii ştiinţifice. Conţinutul
educaţiei tehnologice este constituit din noţiunile, principiile, legile şi teoriile ştiinţifice
fundamentale, ordonate din punct de vedere al aplicabilităţii lor. O temeinică educaţie
tehnologică constituie platforma pentru educaţia profesională.
Educaţia politehnică vizează pregătirea profesională pentru tehnică în calitate de
domeniul distinct al activităţi umane.
OBIECTIVELE EDUCAŢIEI PROFESIONALE
Formarea orizontului cultural-profesional
Acest aspect cuprinde ansamblul cunoştinţelor necesare executării unei profesiuni sau
unui grup de profesiuni.
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Orizontul profesional se constituie pe fondul culturii intelectuale, pe cunoştinţele,
priceperile, deprinderile, competenţele dobândite pe plan intelectual.
Interdependenţa dintre cultura intelectuală şi cea profesională asigură o pregătire de
specialitate de profil larg, care asigură omului posibilităţăţile de adaptare la schimbări şi
mutaţii în ştinţă şi tehnică, în producţie şi profesiuni.
Orizontul profesional se constituie ca unitate dintre cunoştinţele ştiinţifice şi cele
tehnologice, tehnologia fiind o dimensiune a cunoaşterii ştinţifice. Aceasta înseamnă că în
activitatea de predare-învăţare, noţiunile, principiile, legile şi teoriile ştiinţifice fundamentale
să fie ordonate din punct de vedere al aplicabilităţii lor. Predarea ştiinţei în şcoală trebuie să se
facă în scopul educării tehnologice a elevilor. Pe de o parte, să se urmărească înţelegerea şi
însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice de către elevi, a semnificaţiei şi legăturilor reciproce dintre
ele şi, pe de altă parte, formarea, în activităţi distincte de primele, a capacităţii de a le folosi,
de a le explica într-o realizare.
Deci, aplicarea cunoştinţelor să se facă nu numai în interiorul disciplinei respective, ci
şi în alte domenii de cunoaştere şi activitate, în funcţie de valoarea transdisciplinară a
acestora.
Formarea unor priceperi, deprinderi, capacităţi şi competenţe în plan acţional în
vederea desţăşurării unei activităţi de instruire practică
Acest obiectiv formativ-psihomotor (practic) se realizează preponderent în cadrul
pregătirii practice, în laboratoare şi ateliere didactice corespunzătoare cerinţelor
contemporane, în cadrul practicii de specialitate în unităţile de profil-producţie, cercetare,
proiectare. În cadrul pregătirii practice, cunoştinţele teoretice, capacităţile intelectuale,
modelele informaţional-operaţionale sunt puse în lucru, elevul se va exersa în activităţi
tehnologice astfel încât acţiunule sale să se integreze funcţionării mecanismelor,
dispozitivelor, utilajelor în vederea realizării unor rezultate determinate.
Prin exersare în procesul desfăşurării activităţilor practice elevii îşi formează priceperi
şi deprinderii practice, cum ar fi: priceperea de a citi o schiţă, un plan, o diagramă, priceperea
de a demonta un aparat sau o maşină, priceperea de a folosi diferite unelte şi instrumente de
muncă în vederea efectuării operaţiilor de măsurare, tăiere, de control şi verificare în condiţii
şi situaţii noi.
Programele de instruire practică se fundamentează pe celelalte dimensiuni
(componente) ale educaţiei:
 pe cunoştinţele, priceperile, deprinderile, competenţele dobândite în plan
intelectual
 pe competenţe în plan acţional
 pe comportamente morale şi estetice
 pe calitatea dezvoltării şi funcţionării corpului (pe sănătatea acestuia)
În categoria capacităţilor pe care le are în vedere educaţia profesională se includ:
gândirea tehnică, aptitudinea tehnică, capacităţile senzoriomotorii.
Gândirea tehnică este o formă specifică a gândirii ce se diferenţiază în funcţie de
conţinutul său, de domeniul în care se aplică. În cadrul ei distingem, pe de o parte, mateialul
cu care operează, reprezentări din domeniul tehnicii, iar pe de altă parte, operaţiile pe care le
foloseşte în vederea rezolvării anumitor sarcini tehnice.
Materialul este asigurat prin întocmirea schiţelor, planurilor, diagramelor, schemele
diferitelor obiecte şi mecanisme tehnice care facilitează apariţia reprezentărilor şi imaginilor
care vor fi supuse, la rândul lor, prelucrării pe plan mintal (cu ajutorul operaţiilor gândirii)
pentru a se ajunge la descoperirea unor soluţii.
Aptitudinea tehnică. Presupune elaborarea prestabilită, pe plan mintal, a unor soluţii
optime care apoi vor fi aplicate în vederea rezolvării sarcinilor din domeniul tehnic.
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Aptitudinea tehnică reprezintă complexul de însuşiri-în special o gândire tehnică
conturată-capacităţi perceptivo-spaţiale evoluate şi abilităţi motorii dezvoltate, precum şi
însuşiri fizice-îndeosebi o rezistenţă fizică necesară ăn anumite profesiuni-care asigură
succesul în domeniul tehnicii.
Capacităţi senzorio-motorii. În această categorie pot fi incluse percepţiile spaţiale,
sensibilitatea analizelor, aptitudinea motorică, dexteritatea manuală.
În cadrul instruirii practice elevii îşi formează şi competenţe practice care nu sunt doar
rezultatul aplicării cunoştinţelor teoretice, ci provin şi din transferul a ceea ce se numeşte
,,savoir faire” (a şti să faci).
Formarea şi dezvoltarea intereselor de cunoaştere, a dragostei faţă de profesia
în care se pregăteşte elevul
Interesul apare şi se dezvoltă în cadrul activităţii, fiind expresia înţelegerii şi adeziunii
la anumite domenii şi forme de activitate. El reprezintă satisfacerea unor nevoi şi trebuinţe
individuale. Este un stimul intern al orientării spre anumite domenii de cunoaştere şi de
activitate, generând şi întreţinând motivaţia necesară.
Concomitent cu familiarizarea elevilor cu anumite profesiuni, cu formarea interesului
pentru acestea, se formează şi o atitudine faţă de munca intelectuală şi cea productivă.
Sensul educaţiei profesionale este asigurarea competenţei profesionale, înţeleasă ca o
rezultantă a cunoştinţelor, deprinderilor, pricerilor, aptitudinilor temperamentale şi
caracterologice de care elevul dispune în vederea îndeplinirii profesiei.
În lucrarea ,,Introducere în teoria educaţiei”, Mariana Momanu afirmă:
,,Singura atitudine înţeleaptă este aceea de a ne pregăti să întâmpinăm civilizaţia
mileniului trei, care va fi tehnologică şi spirituală deopotrivă”.
G. Văideanu apreciază, că tehnologia face parte din cultura generală, având funcţie
culturală, formativă şi orientativă.
Tehnologia se află în centrul discuţiilor actuale, pentru că ea reprezintă baza concretă,
speranţa de reformă reală a celor ce promovează inovaţia pedagogică, a celor care văd în ea
un instrument indispensabil de învăţare şi formare, un instrument ce permite autonomizarea
procesului de învăţare.
În context european educaţia profesională trebuie să asigure coabitarea culturii tehnice
şi a culturii umaniste.
Principiul care fundamentează raporturile dintre cadrul european şi cel naţional este
bazat pe transparenţă, vizibilitate şi comparabilitate. Orice instituţie de învăţământ profesional
şi tehnic este responsabilă, în mod autonom, de dezvoltasrea unei culturi a calităţii, adică a
unor politici, tehnici şi practici consecvent aplicate şi temeinic documentate pentru obţinerea
acelor rezultate şi performanţe care sunt concordante cu obiectivele fixate.
Calitatea este evaluată prin raportare la rezultatele învăţării şi formării profesionale.
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Dezvoltarea tehnologică, progresele ştiinţifice şi tehnice, trecerea de la societatea
industrializată la cea postindustrială, informatizată, marile probleme globale create de
civilizaţie şi cu care omenirea se confruntă determină o atenţie corespunzatoare educaţiei
tehnologice.
Lumea noastră este un amestec de promisiuni excepţionale şi de perspective
neliniştitoare, de evoluţii dezirabile şi izbucniri tehnologice necontrolabile, tehnologia fiind
potential ambivalentă, de om depinzând sensul evoluţiei: spre progres, ordine şi perfecţiune
sau spre autodistrugere - fapt ce trebuie să impună o înaltă moralitate şi responsabilitate în
utilizarea imenselor energii şi înaltelor tehnologii de care azi omul poate dispune.
Accelerarea schimbărilor şi socul inevitabil al viitorului, impactul dintre tehnologie şi
mediul natural sau social, trecerea de la tehnologia forţată la înalta tehnologie reclamă o
educaţie şi mentalitate tehnologică nouă.
Explozia informaţională şi uzura accelerată a cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice ca şi
proliferarea, diversificarea şi perfecţionarea continuă a produselor tehnologice impun educaţia
tehnologică prin care omul să fie capabil să stăpânească mai bine şi să exploateze mai eficient
tehnologia nouă.
În societatea contemporană se pune tot mai acut problema formării şi educării
profesionale. Prin formare profesională se intelege “devenirea individului datorată celor mai
diverse influenţe şi acţiuni care marchează personalitatea sub unghiul de incidenţă cu
activitatea profesională”
Educaţia profesională constă în “formarea unui orizont cultural şi tehnologic cu privire
la o anumită profesiune, concomitent cu dezvoltarea unor capacităţi, priceperi şi deprinderi
necesare exercitării ei”. Ea cuprinde atât iniţierea în profesie, cât şi perfecţionarea şi
specializarea. Pregătirea prin şcolile profesionale şi liceele de specialitate este o secvenţă a
educaţiei profesionale şi urmăreşte iniţierea în profesie, dobândirea competenţei.
Ea cuprinde unitar:
• orientarea scolară;
• calificarea;
• înzestrarea cu valori etice şi de comportament social.
Educaţia profesională se fundamentează pe toate celelalte dimensiuni ale educaţiei:
• pe cunoştinţele, priceperile, deprinderile, competenţele dobândite în plan intelectual;
• pe priceperile, deprinderile, competenţele în plan moral, acţional;
• pe comportamentele morale şi estetice;
• pe calitatea dezvoltării şi funcţionării corpului.
Această dimensiune a educaţiei se referă la orice formă de pregătire sau perfecţionare
profesională, realizată în şcoală, societăţi comerciale, intreprinderi etc. Noţiunea de educaţie
profesională nu este sinonimă cu cea de educaţie tehnologică sau educatie politehnică.
Educatia tehnologică formează elevii pentru acţiune, pentru a fi apţi să explice
cunoaşterea ştiinţifică în acţiune. Ea este legată de educaţia intelectuală, deoarece este o
dimensiune a cunoaşterii ştiinţifice. O temeinică educaţie tehnologică constituie platforma
pentru educaţia profesională.
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Educaţia politehnică vizează pregătirea profesională pentru tehnică în calitate de
domeniu distinct al activităţii umane. În orice profesie există două componente:
• una culturală -; cu nucleul ei de instruire şi experienţă profesională într-un anumit
domeniu al muncii;
• alta psihologică -; care defineşte comportamentul muncii (calificarea profesională pe
fondul capacităţilor individuale de învăţare, al intereselor şi aspiraţiilor speciale).
Dezideratele educaţiei profesionale sunt:
• formarea orizontului cultural-profesional;
• formarea unor capacităţi, deprinderi lşi competenţe în plan acţional, în vederea desfăşurarii
unei activităţi productive;
• dezvoltarea intereselor profesionale.
Orizontul cultural profesional cuprinde ansamblul cunoştintelor necesare executării
unei profesiuni sau unui grup de profesiuni. El se constituie pe fondul culturii intelectuale, pe
cunoştinţele, priceperile, deprinderile, competenţele dobandite în plan intelectual.
Interdependenţa dintre cultura intelectuală şi cea profesională asigură o pregatire de
specialitate de profil larg, care asigură omului posibilitatile de adaptare la schimbări şi mutaţii
în ştiinţă şi tehnică, în producţie şi profesiuni.
În activitatea de predare-învăţare, noţiunile, principiile, legile şi teoriile ştiinţifice
fundamentale trebuie să fie ordonate din punct de vedere al aplicabilităţii lor, iar aplicarea
cunoştinţelor se va face nu numai în interiorul disciplinei respective, ci şi in alte domenii de
cunoaştere şi activitate, în funcţie de valoarea transdisciplinară a acestora.
Formarea unor capacităţi, deprinderi şi competenţe în plan acţional, în vederea
desfăşurării unei activităţi productive se realizează preponderent în cadrul pregătirii practice,
în cadrul practicii de specialitate în unităţile de profil-producţie, cercetare, proiectare. În
cadrul activităţilor practice, elevii îşi formează priceperi şi deprinderi practice, cum ar fi:
• priceperea de a citi o schiţă, un plan, o diagramă;
• priceperea de a demonta un aparat sau o maşina;
• priceperea de a folosi unelte şi instrumente de muncă în vederea efectuării operaţiilor
de măsurare, tăiere, de control şi verificare în condiţii şi situaţii noi.
Capacităţile pe care le are în vedere educaţia profesională sunt:
• gandirea tehnică,
• aptitudinea tehnică,
• capacităţile senzorio-motorii.
Gândirea tehnică este o formă specifică a gândirii, care se diferenţiaza în funcţie de
conţinutul său, de domeniul în care se aplică. În cadrul ei distingem: materialul cu care
operează (reprezentări din domeniul tehnicii) şi operaţiile pe care le foloseşte în vederea
rezolvării anumitor sarcini tehnice.
Aptitudinea tehnică presupune elaborarea prealabilă pe plan mintal a unor soluţii
optime care apoi vor fi aplicate în vederea rezolvării sarcinilor din domeniul tehnic. Ea
reprezintă complexul de: însuşiri psihice (gândire tehnică conturată, capacităţi perceptivospaţiale evoluate, abilităţi motorii dezvoltate) şi însuşiri fizice (rezistenţă fizică necesară în
anumite profesiuni).
Capacităţile senzorio-motoriinecesare educaţiei profesionale sunt: percepţiile spaţiale,
sesibilitatea analizatorilor, aptitudinea motrică,dexteritatea manuală.
În cadrul instruirii practice elevii îşi formează şi competenţe practice care provin şi din
transferul “savoir faire”/“know how”-ului, precum şi din aplicarea cunostintelor teoretice.
Interesul profesional apare şi se dezvoltă în cadrul activităţii, fiind expresia întelegerii
şi adeziunii la anumite domenii şi forme de activitate. El se referă la satisfacerea unor nevoi şi
trebuinţe individuale; este un stimul intern al orientării spre anumite domenii de cunoaştere şi
de activitate, generând şi întreţinând motivaţia necesară. Concomitent cu formarea interesului
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pentru anumite profesiuni se formează şi o anumită atitudine faţă de munca intelectuală şi cea
productivă. Sensul educaţiei profesionale este asigurarea competenţei profesionale, ca
rezlutantă a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, aptitudinilor temperamentale şi
caracterologice de care individul dispune în vederea indeplinirii profesiei.
Acţiunea de profesionalizare se profilează pe două coordonate:
a) a scopurilor şi mijloacelor de realizare a acestora:
• instruirea tehnică şi tehnologică - prin care elevii să cunoască echipamentele şi metodele
moderne de muncă;
• dezvoltarea şi educarea capacităţii de comunicare, creaţie şi adaptare profesională şi de
învăţa în mod autonom;
• dezvoltarea interesului pentru învăţarea limbilor străine moderne, în sprijinul mobilităţii pe
piaţa muncii.
b) existenţa unor protocoale şi convenţii de parteneriat - ca modalităţi de colaborare
între instituţiile şcolare şi societăţile industriale şi comerciale.
Orientarea şcolară şi profesională reprezintă un sistem coerent şi dinamic de principii,
acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumaţi să opteze pentru o anumită
şcoală la un moment dat şi pentru o anumită profesie dată de o anumită şcoală, corespunzător
aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, în scopul dezvoltării personalităţii şi respectiv, al pregătirii
pentru o anumită profesie.
Educaţia şi orientarea sunt două laturi ale aceluiaşi proces. În procesul orientării sunt
implicate trei categorii de fenomene psihologice aflate in interdependenţă:
• cele intelectuale -se referă la: dezvoltarea aptitudinilor generale şi speciale, calitatea
proceselor psihice de cunoaştere, formarea unui stil individual de muncă, aprofundarea
cunoştinţelor elevilor despre un anumit domeniu al realităţii;
• cele afectiv-motivaţionale - includ: interese, aspiraţii, năzuinţe, înclinaţii, preferinţe,
atitudini,
ideal prfesional etc;
• cele voilitiv-caracteriale - sunt indispensabile pentru mobilizarea personalităţii în vederea
realizării scopurilor, dorinţelor şi aspiraţiilor.
Orientarea şcolară şi profesională trebuie să se facă în funcţie de individ şi de cerinţele
societăţii. Ea se întemeiază pe patru direcţii de acţiune:
• cunoaşterea personalităţii elevilor;
• educarea elevilor în vederea alegerii studiilor şi profesiunii;
• informarea asupra reţelei şcolare şi a lumii profesiunilor;
• consilierea şi îndrumarea elevilor spre diverse studii/profesiuni.
Pregătirea tinerilor pentru opţiunea profesională trebuie sa aibă în vedere următoarele:
• domeniul activităţii de pregătire a tineretului pentru opţiunea şcolară/profesională aparţine
educaţiei şi se implică în toate compartimentele şi la toate nivelurile învăţământului;
• caracterul interdisciplinar al activităţilor de orientare şcolară şi profesională;
• rolul personalului didactic în procesul orientării şcolare şi profesionale;
• extinderea câmpului educaţional la tot ceea ce poate îmbogăţi şi favoriza o
dezvoltare complexă, globală şi creatoare;
• selecţionarea şi combinarea metodelor prin care se poate realiza concordanţa dintre
aspiraţiile profesionale ale unui tânăr şi cerinţele domeniului vizat;
• un cadru instituţionalizat, un personal specializat şi o organizare şi dotare a şcolilor,
care să corespundă obiectivelor propuse.
Procesul de orientare şcolară şi profesională implică realizarea concordanţei dintre:
• ceea ce vrea elevul - sistemul de aspiraţii, interese şi aspiraţii;
• ceea ce poate elevul - cunoştinţele, abilităţile şi capacităţile de care dispune si;
• ceea ce trebuie sa facă - oferta de muncă şi cerinţele vieţii sociale.
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Orientarea şcolară şi profesională urmăreşte realizarea unui echilibru dinamic între:
posibilităţile individului, cerinţele profesiunilor şi nevoile sociale de forţă de muncă.
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Rolul orientării profesionale în facilitarea tranziţiei
de la şcoală la locul de muncă
Prof. Marioara Trandafir
Prof. Carmen Miloş
Grupul Şcolar de Construcţii Montaj Reşiţa
"... Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu.
Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă!
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi
binecuvântare pentru lume".
(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole)
Lucrarea noastră prezintă câteva consideraţii teoretice privind consilierea în carieră
precum şi exemple practice de instrumente care se pot folosi de către profesorii şi maiştrii
instructori la orele de dirigenţie şi nu numai. Instrumentele de lucru prezentate au fost realizate
în cadrul proiectului Leonardo da Vinci: LLP/LdV/VETPRO/2010/RO/205 ―Strategii de
autocunoaştere şi dezvoltare personală , metode de orientare şi consiliere vocaţională a
tinerilor din invăţământul profesional şi tehnic. Dezvoltarea profesională a profesorilor—
Arta de a reuşi‖
Consilierea vocaţională reprezintă inima unui program de orientare a carierei;
semnificaţia acestui fapt este nu numai de natură psihologică, ci şi educaţională. Elevii trebuie
formaţi astfel încât să poată lua decizii optime legate de viaţa lor. În acest sens, atenţia
acestora şi, implicit a educatorilor, trebuie să se îndrepte spre crearea unor circumstanţe în
cadrul cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărâri pe care să le ducă la bun
sfârşit şi, în acelaşi timp, să-şi asume consecinţele ce decurg din aceasta . Acest lucru , mai
ales în şcoală poate fi făcut numai de profesori care la rândul lor sunt bine pregătiţi.
Dezvoltarea profesională a profesorilor prin participarea la proiectele europene reprezintă
o oportunitate. Necesitatea acestor tipuri de proiecte se datorează faptului că asigurarea
succesului elevilor în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, pe o parte şi depăşirea
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eşecului pe altă parte, se prezintă ca obiective educaţionale de mare complexitate în etapa
actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice. În societatea modernă şi postmodernă
oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, „ştiinţă” din cât mai multe
domenii, iar această cunoaştere trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru a stoca o
serie de informaţii din diferite domenii ci înveţi pentru „a folosi” ceea ce ştii, pentru „a
aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat
este dezideratul major al educaţiei. În contextul noii deschideri spre Europa, cadrele didactice
care îndrumă şi instruiesc elevii trebuie să înveţe tehnici noi de consiliere şi orientare în
carieră, trebuie să se dezvolte personal, să-şi dezvolte competenţe lingvistice, culturale şi
digitale pentru ca la rândul lor să poată instrui şi orienta adolescenţii cu care derulează
parteneriate educaţionale.
Adolescenţa este perioada schimbărilor într-o lume a schimbărilor. Civilizaţia umană
se confruntă acum cu multiple probleme ce ţin de epuizarea resurselor convenţionale de
energie, de poluare, de dezechilibru în sistemele ecologice, de suprapopulare. Problemele
tinerilor de 14 – 20 de ani nu mai seamănă cu cele ale generaţiilor anterioare. Li se cere acum
să fie independenţi şi autonomi, să-şi asume responsabilitatea unui adult. În acelaşi timp,
cultura adulţilor cunoaşte în România o tranziţie nu totdeauna uşoară. Adolescenţii rămân
adesea dependenţi financiar de familie. Îşi continuă pregătirea pentru o profesie, conştienţi de
incertitudinea unui loc de muncă. Locuiesc cu familia şi trebuie să se supună standardelor ei.
Informarea cu privire la carieră („career information”) – include toate informaţiile
necesare pentru a planifica, obţine şi menţine angajarea. Cuprinde (dar nu se limiteaza la):
oferirea de informaţii despre diferite ocupaţii, abilitătţi, oportunităţi de învăţare, tendinţe ale
pieţei muncii, programe şi instituţii educaţionale şi de formare, oportunităţi de muncă.
Informarea cu privire la carieră reprezintă activitatea de bază în cadrul oricarui proces de
consiliere şi orientare a carierei.
Educaţia cu privire la carieră („career educaton”) – este oferită în instituţii educaţionale (şi
uneori în diferite organizaţii) de către profesori, consilieri. Activitatea îi ajută pe elevi /
studenţi să înţeleagă motivaţia, valorile şi felul în care ei se pot realiza personal şi deveni utili
societăţii. Acestora le sunt oferite cunostinţe despre piaţa muncii, li se dezvoltă abilităţile de a
face alegeri privind educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, oportunităţi de a
experimenta diverse roluri din viata comunităţii sau din viaţa profesională, instrumente pentru
planificarea carierei. Educaţia cu privire la carieră promovează înţelegerea universului
ocupaţiilor şi al lumii profesionale prin intermediul curriculum-ului şcolar.
Consilierea carierei („career counselling”) – îi ajută pe indivizi să îşi clarifice scopurile şi
aspiraţiile, să îşi înteleagă propria identitate, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru
propriile acţiuni, sa-şi planifice cariera şi tranziţia.
Consilierea pentru angajare („employment counselling”) – îi ajută pe indivizi să îşi
clarifice scopurile imediate privind angajarea, să înţeleagă şi să acceseze un job şi stagiile de
formare necesare, să-şi dezvolte abilităţile necesare pentru a cauta şi obţine un loc de muncă
(de ex.: redactarea unui CV, abilităţi de a susţine cu succes un interviu).
Plasarea („job placement”) – sprijinul acordat indivizilor pentru găsirea unui loc de muncă.
Aceasta este, în multe cazuri, atât responsabilitatea unor institutii guvernamentale, cât si a
unor instituţii private. Uneori si universităţile oferă asemenea servicii pentru studenţi.
Procesul de consiliere şi orientare a carierei a evoluat în două direcţii foarte importante. În
primul rând, consilierea şi orientarea carierei nu se mai referă astăzi numai la sprijinul
punctual acordat individului pentru a face alegeri educaţionale şi profesionale la începutul
vieţii profesionale (după finalizarea învăţământului obligatoriu). Consilierea şi orientarea
carierei înseamnă astăzi un proces continuu, de-a lungul întregii vieţi a individului, de sprijin
acordat în vederea realizării alegerilor cu privire la viaţa profesională. În al doilea rând, se
recunoaşte din ce în ce mai mult că alegerile cu privire la viaţa profesională sunt făcute nu
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numai în strânsa relaţie cu factori ai pieţei muncii, ci si în legătura cu factori ai creşterii si
dezvoltării personale de-a lungul întregii vieţi.
―Oricare ar fi meseria aleasă de om, aduce satisfacţii pe plan spiritual dacă este făcută cu
pasiune.‖
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Voluntariat online – activitate în sprijinul dezvoltării
competenţelor cetăţeneşti ale elevului
Profesor Florica Măcinic
Inginer Maria Sandu
Grup Şcolar Construcţii Montaj Reşiţa
Voluntariatul este o forţă socială în expansiune, este un concept al voinţei comune,
care dezvoltă, îmbogăţeşte şi exaltă aspiraţiile morale şi spirituale. Bogăţia şi frumuseţea
vieţii sociale stă în umanitatea ei, “fericirea nu este de natură individuală, egoistă, ci e
rezultată din solidaritatea umană, din munca pentru umanitate şi din bucuria împreună cu
ceilalţi semeni.”
O societate este o ierarhie de valori şi valorile nu se pot mărgini doar la bilanţuri
consumeriste, se cere bilanţul altruismului social, bunăvoinţa fiecăruia fiind parte anonimă şi
infinitezimală din armonia socială. Modestia actului caritabil înnobilează fiinţa umană.
Omenia, generozitatea, devotamentul sunt valori cu o încărcătură spirituală superioară
necesare evoluţiei personalităţii individuale, confirmarea sau recunoaşterea acestei evoluţii
este posibilă numai alături de ceilalţi oameni, în societate.
Sub auspiciile Alianţei pentru Anul European al Voluntariatului, sentimentul
solidarităţii umane prinde contur în acţiuni menite să întărească relaţiile de întrajutorare. 2011
este anul în care, mai mult ca oricând, se doreşte o mobilizare fară graniţe a cetăţenilor
Uniunii Europene spre un scop comun, acela al faptelor bune. Coeziunea socială este forţa
umanităţii de a înlătura primejdia care ameninţă desfăşurarea normală a vieţii. Sărăcia,
distrugerea sistematică a mediului, lacunele comunitare în ceea ce priveşte sprijinul
persoanelor aflate în dificultate, insuficienţa educativă referitoare la sănătatea
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fizică şi mentală, iată numai câteva motive pentru care voluntarii se implică şi adoptă
atitudine. Astfel, organizaţii ale unor grupuri de oameni solidari în principii etice, formează
adevărate nuclee ale spiritului umanitar.
Voluntariatul în România nu găseşte rezonanţa necesară, la o bună parte din
populaţiei. Conduita românilor privitoare la voluntariat nu are un fundament educaţional
solid. Se încearcă sporadic diverse abordări civice, însă nu sunt făcute cu tărie şi rămân în
fază incipientă. Acum, mobilizarea europeană ne cere să trăim spiritul vremii, fiecare naţiune
este datoare să-şi valorifice forţele proprii şi însuşirile etice. Din păcate, apucăturile sau
înclinările comunitare româneşti nu sunt în concordanţă cu valorile sociale care circulă în
Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, se impune o schimbare de mentalitate la nivel de
naţiune, ori aceasta nu se poate face pe cale legislativă ci prin
educaţie, care ar trebui să fie cu totul alta decât cea curentă! Am putea spune că în unele
privinţe şcoala se mărgineşte să dea imagini şi vorbe frumoase, dar nu mijloceşte acţiunea.
Chiar şi în familie nu suntem obişnuiţi să ne educăm copiii la fapte ce le-ar folosi mai târziu,
cum este exemplul voluntariatului. Prejudecăţile înrădăcinate sufocă vlăstarele bunăvoinţei.
Valoarea educativă a voluntariatului este lacunară la nivelul şcolii, cât şi al familiei.
În România internetul a pătruns relativ încet, multă vreme fiind considerat un lux
inutil. Chiar şi acum, pentru uz personal, mai ales datorită costurilor foarte mari ale serviciilor
telefonice, este destul de puţin utilizat. Dacă din punct de vedere al infrastructurii lucrurile au
avansat destul de mult, din punct de vedere al resurselor informatice disponibile evoluţia este
greoaie.
Internetul joacă un rol important în desfasurarea activităţiilor voluntariilor din
Romania şi nu numai. În mai multe oraşe din ţară se desfăşoară acţiuni voluntare pornind de
la o idee, a câtorva persoane, postată pe reţele de socializare gen Facebook, Hi5, Twitter,
blog-uri, Cirip,etc.
Totodată asociaţiile de voluntariat care au un număr destul de ridicat de activisti
folosesc mediul online pentru a face cunoscute ideile ce urmează a fi puse ȋ n aplicare.
Câteva asemenea asociaţii sunt : BikeAttack din Reşiţa , Fundaţia Bega din Timişoara.
Una dintre cele mai mediatizate acţiuni ale fundaţiei Bega este campania „Verde
pentru Biciclete”, prima inițiativă oficială care încurajează mersul pe biciclete în Timișoara,
ce s-a bucurat în ultimii doi ani de numeroase reușite. În acest an, „Verde pentru Biciclete” sa concentrat în două direcții si anume: latura competițională și recreațională pe de o parte și
latura socială, pe de alta.În ceea ce privește prima perspectivă, s-a propunem să se organizăm
ca și până acum concursuri și plimbări destinate tuturor timișorenilor și nu numai. Primul
eveniment de acest tip este “Descoperă Timișoara” – ediția a doua. Competiție sportivă pe
echipe, “Descoperă Timișoara” care a avut loc în 20 martie 2011 și presupune descoperirea
unor puncte de interes turistic din orașul Timisoara. Concursul este menit să-i ajute pe
timișoreni să își cunoască mai bine orașul prin intermediul bicicletei, în timp ce fac mișcare.
Astfel, ei pot folosi bicicleta în scop sportiv, turistic, sportiv și recreațional, în același timp. În
ceea ce privește latura socială, ne vom concentra asupra campaniilor de schimbare a
mentalității și atitudinii timișorenilor față de mersul cu bicicleta.
O campanie de voluntariat intens mediatizată din Romania la care au luat parte şi elevi
a fost „Let’s Do It Romania”. Această campanie a venit ca efect al nemulţumirii populaţiei
faţă de mizeria ce ne-a inundat parcurile şi mediul inconjurător din jurul oraşelor noastre. Ca
atare, campania s-a bucurat de sprijin din partea şcolilor din ţară. Printre acestea se numără
şcoli din judeţele Alba, Timiş, Vrancea. Care a fost efectul asupra eleviilor acestor şcoli?
Elevii au conştientizat faptul că mediul inconjurător este responsabilitatea noastră. Dacă
acum câţiva ani ȋ mpărtăşirea sentimentelor din partea unui elev era un subiect delicat, la
momentul actual acest lucru este posibil datorită internetului. Bineȋ nţeles internetul are şi
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efecte negative dar pentru astfel de campanii efectele negative pierd teren ȋ n faţa celor
pozitive. Astfel elevii participanţi reusesc să comunice, este adevărat prin fotografii, cu alţi
colegii de aceeaşi vârstă din alte colţuri ale ţări. Prin intermediul internetului s-a facilitat
localizarea zonelor de acţiune a campaniei în derulare.
În judeţul Timiş, la Ziua Naţională a Curăţeniei din 25 septembrie 2010 au participat
6578 de voluntari. Implicarea companiilor, şcoliilor şi ONG-urilor, precum şi colaborarea cu
autorităţile judeţene şi locale, alcătuiesc împreună unul din pilonii principali care au stat la
baza desfăşurării în bune condiţii a acţiunii de curăţenie.
Ne putem transforma casa, patria într-un loc al prospeţimii, al frumuseţii şi al dragostei
de natură. Putem fi aproape siguri că în anii următori din ce în ce mai mulţi români se vor
alătura campaniei, ceea ce este lucrul cel mai important, căci luându-l drept exemplu pe altul,
omul învaţă să fie bun.
Credem ca într-o bună zi toţi românii vor aprecia natura aşa cum se cuvine, dar până
atunci putem doar spera că aceste campanii vor izbuti să aducă deşteptarea în minţile celor
care văd natura ca pe un lucru minor, că vor reusi să o salveze de ameninţarea poluării…Toţi
suntem fiinţe raţionale, capabile să înţelegem că, o distrugem sau nu, facem oricum parte din
natură şi deci ucigând-o pe ea ne ucidem pe noi înşine.
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FORMAREA COMPETENŢELOR TEHNICE , CU PREGĂTIREA ÎN
LABORATOR ŞI INSTRUIREA PRACTICĂ
GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢA
PROF. PAUL RODICA MARIA
Corelaţia între pregătirea profesionala si succesul in cariera este una foarte
stransa,formand o relatie de interdependenta. De aceea este foarte important ca fiecare dintre
noi sa fie pregatit profesional intr-un domeniu ce reprezinta un adevarat punct de interes ,daca
nu o pasiune.In acest fel suntem dispusi sa ne perfectionam in mod constant chiar continuu in
domeniul respectiv, prin aceasta avand sanse foarte mari de a a avea o cariera de succes si a
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ne pune in valoare aptitudinile.Alegerea profesiei este una dintre cele mai importante decizii
din viata unei persoane iar ca urmare a acestei alegeri survine succesul sau insuccesul.
Meseria, aceasta indeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor
pe baza unei calificari corespunzatoare, capata valente deosebite.
Productia industriala moderna a modificat nu numai continutul , ci si caracterul muncii,
specificul solicitarilor la care este supus lucratorul in procesul de productie.
Rolul decisiv in calificarea muncitorului industrial il dobandeste competenta
profesionala – capacitatea intelectuala si manuala de a utiliza masinile si utilajele intr-un
proces tehnologic in continua transformare si perfectionare. In aceste conditii noi,
competenta profesionala nu implica numai manipulari de masini, ci si cunostinte privind
sistemul lor de functionare, capacitatea de a intelege si a inova.
Continutul invatamantului prin care se face educatia tehnologica a elevilor are ca
obiectiv fundamental integrarea tineretului in civilizatia epocii sale, intelegerea profunda si
logica a rolului pe care il are tehnica in existenta omului si in progresul societatii.
Disciplinele tehnologice ocupa un rol aparte in continutul invatamantului, dat fiind
caracterul activitatii pe care o determina si finalitatile acesteia, cunoasterea constructiei si
functionarii mecanismelor, dispozitivelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor folosite in
productie. In zilele noastre nu poate fi inteles conceptul de cultura generala fara cunostintele
de baza in domeniul stiintei, tehnicii si productiei moderne, tot asa cum acestea nu pot fi
concepute fara o bogata cultura umanista.
Incepand cu clasa a X –a de liceu si SAM finalitatile diferitelor discipline se
formuleaza in termeni de competente pe care trebuie sa le indeplineasca elevii la sfarsitul
secventelor de predare-invatare.
Competentele sunt ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi dobandite prin
invatare. Din punct de vedere profesional competentele dobandite permit practicarea cu
succes a unei meserii, exercitarea unei functii sau executarea unei sarcini. In acelasi timp
competentele dobandite exprima pregatirea adecvata saltului la o treapta superioara de
invatamant sau inceperii unei cariere profesionale.
Continutul invatamantului este stabilit si precizat prin planurile de invatamant,
programe si manuale scolare, prin care se delimiteaza campul de informatii si volumul
cunostintelor necesare pregatirii de specialitate a elevului.
Curriculum-ul axat pe stabilirea de competente permite orientarea activitatii didactice
spre achizitii concrete care sa raspunda exigentelor vietii sociale si pietei muncii si sa asigure
astfel succesul absolventilor.
O actiune competenta declanseaza mobilizarea cunostintelor acumulate si resurselor
mentale si antreneaza transferuri de la situatii invatate la situatii similare din realitate.
Fixandu-si drept tinte ale activitatii didactice competentele pe care le vor avea elevii,
profesorul devine organizatorul unor experiente de invatare utilizand metodele si mijloacele
cele mai potrivite, pregatirea sa de specialitate si talentul sau pedagogic. Centrarea pe
competente asigura pragmatismul actiunii instructive in care profesorul realizeaza conexiunea
dintre ce invata si de ce invata elevii.
Invatarea pentru atingerea anumitor competente devine un proces de asigurare a
motivatiei actionale si accentueaza latura formativa a procesului de evaluare. Fixarea
activitatii pe competente faciliteaza stabilirea unor criterii de performanta care reduc
divergentele de notare la evaluare..
Stabilirea competentelor se face pe fondul cerintelor de pe piata muncii care determina ariile
curriculare si obiectele de studiu.
La formarea competentei profesionale concura nemijlocit disciplinele de specialitate,
laboratorul tehnologic si instruirea practica, insusirea acestora este conditionata de existenta
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cunostintelor, priceperilor si deprinderilor prevazute in programele scolare ale disciplinelor de
cultura generala fundamentale, respectiv a disciplinelor de specialitate.
Formarea competentelor profesionale a absolventilor invatamantului preuniversitar tehnic este
asigurata prin instruirea lor complexa si progresiva, pornind de la probleme generale ale
domeniului de activitate spre cele specifice unei anumite meserii.
Cultivarea si dezvoltarea intereselor si aptitudinilor profesionale constituie un obiectiv
important in preocuparile profesorului. In acest sens este necesara pregatirea unei personalitati
care sa utilizeze judicios mijloacele moderne de productie, sa contribuie substantial la
perfectionarea tehnicii si tehnologiilor de fabricatie, intrucat principala sfera de manifestare a
componentei profesionale este activitatea productiva. Activitatea oamenilor este cu atat mai
eficienta, cu cat acestia sunt mai competenti din punct de vedere profesional si cu cat se simt
mai impulsionati sa-si manifeste aceasta competenta.
Competentele modulului ,, Managementul calitatii “ se formeaza prin instruire teoretica,
practica si laborator tehnologic.
Pregatirea teoretica , concura la dezvoltarea intelectuala a elevilor, a gandirii lor, la
formarea si consolidarea deprinderilor de munca intelectuala, la imbogatirea sferei emotionale
si la dezvoltarea interesului pentru invatatura. Prin disciplinele tehnologice elevii dobandesc
cunostinte , priceperi si deprinderi specifice meseriei, se educa calitatile morale si intelectuale,
ca: inventivitatea, gandirea tehnica, creativitatea, curiozitatea stiintifica, interesul pentru
tehnica si productie, obisnuinta de a aplica in practica cunostintele teoretice si de a cauta in
procesele tehnice explicatia stiintifica, dragostea si respectul fata de munca.
Lucrarile de laborator sunt importante ca legatura intre lectiile teoretice si instruirea
practica, datorita lor, se creeaza abilitati de concretizare a notiunilor teoretice. In laboratorul
tehnologic, elevii trebuie ,,sa invete arta de a invata” continuu, de a se autoinstrui intr-o
meserie anume.
Pentru efectuarea lucrarilor practice de laborator este necesara amenajarea si dotarea cu un
minim necesar de masini , aparate si instalatii care sa acopere exigentele curriculare. In
laborator elevii aprofundeaza fenomene, cunosc aparate si instalatii, inteleg tehnologii de
masurare, isi dezvolta gandirea si aptitudinile legate de specialitate. Pentru dobandirea
competentelor prevazute in standarde, activitatile de invatare –predare utilizate vor avea un
caracter activ, interactiv si centrat pe elev, cu pondere sporita pe activitatile de invatare si nu
pe cele de predare, pe activitatile practice si mai putin pe cele teoretice..
Activitatile de instruire practica sunt decisive pentru formarea lucratorului in
productie.. Elevii sunt familiarizati nu numai cu manuirea unor utilaje, masini, dispozitive,
aparate si tehnici moderne cu care se vor intalni in viata, dar si cu operatiuni de utilizare
creatoare a cunostintelor teoretice insusite, cu accentuarea gandirii deductive si perceptiei
structurate, concomitent cu simplificarea informatiei cat si reducerea la minim a invatarii
bazate pe memorare/ reproducere la nivel perceptiv – inteligibil.
Instruirea practica constituie perioada de consolidare, completare si perfectionare a
deprinderilor dobandite si creaza elevilor interes si dragoste fata de meseria pentru care se
pragatesc. de elevi.
Oricare dintre cele trei categorii de instruire poate duce la rezultate superioare scontate
numai daca vizeaza fondul afectiv al elevilor. Lectiile – teoretice sau practice- care nu ajung
sa modeleze vointa, pasiunea, comportamentele sunt lectii nereusite.
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PRINCIPIUL ASIGURĂRII LEGĂTURII DINTRE TEORIE ŞI
PRACTICĂ
TEODORESCU IOAN – GRUP SCOLAR „OVID DENSUSIANU” CALAN
TEODORESCU DACIA – GRUP SCOLAR „OVID DENSUSIANU” CALAN
Porneşte de la necesitatea ca şcoala să pregătească mai eficient toate generaţiile
şcolare pentru o bună integrare socială şi profesională. Semnul timpului nostru este cel al
acţiunii, al faptei ce trebuie realizată repede şi bine, al întreprinzătorului capabil de idee
(iniţiativă) şi acţiune. Ca atare, şcoala a fost obligată să schimbe raportul dintre teorie şi
practică în favoarea celei din urmă (iar şcoala noastră trebuie să o facă într-o măsură mai
semnificativă). Formaţia enciclopedică, cunoaşterea teoretică amplă a domeniilor
fundamentale ale culturii a fost înlocuită tot mai mult cu cunoaşterea din / pentru acţiune în
câteva domenii de bază. Aceasta este esenţa trecerii de la ” a învăţa pentru a şti “ la" a învăţa
pentru a fi şi a deveni “.
Esenţa principiului analizat constă în exigenţa ca toate achiziţiile elevilor (realizate
prin / în afara procesului de învăţământ) să fie valorificate prin utilizarea lor în rezolvarea
unor sarcini concrete sau integrarea lor în cadrul unor idei, principii, teorii. Altfel spus, este de
preferat ca tot ceea ce elevul ştie (indiferent de sursa cunoaşterii) să fie ori aplicat, ori
generalizat şi abstractizat, adică să
fie ancorat în continuum-ul practică-teorie.
În măsura în care învăţământul a avut drept una din principalele sale limite cantonarea în
domeniul teoretic, principiul vizează, în esenţă, prima corelaţie- cea de la teorie la practicădeşi aceasta nu este singura. Din această perspectivă, el urmăreşte raportarea cunoştinţelor la
"câmpurile” la care se referă, la foloasele, pe care elevii le pot dobândi efectiv din această
cunoaştere. El îşi propune, implicit, depăşirea distanţei dintre a şti şi a face, dintre ideal şi real
conducând, implicit, la apropierea învăţământului de viaţă, la înrădăcinarea lui în viaţă şi
întoarcerea sa cu faţa către practică.
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După unii autori respectarea principiului trebuie să pornească de la o înţelegere
complexă a raporturilor dintre teorie şi practică. Conform acesteia, ar exista 2 „trasee” în
baza cărora se produce legatura celor două domenii:
 de la practică la teorie - în sensul că din practică vin problemele,acolo este sursa lor iar
teoria este cea care construieşte soluţii. Valoarea acestora se va demonstra prin introducerea
lor în practică. Prin raportare directă la procesul didactic, se concep şi realizează demersuri
inductive (ed. plastică, matematică, fizică, chimie, istorie, cunoştinţe despre natură, geografie)
ale căror finalizări teoretice să se valideze tot de către elevii înşişi.
 de la teorie la practică – cunoaşterea ştiinţifică se edifică sub aspect teoretic, se
conştientizează problemele, se oferă soluţiile şi se verifică în activitatea practică. În procesul
de învăţământ se propun strategii deductive (matematică, filosofie, istorie), care, utilizând
suportul verbal (cuvântul cu funcţia sa evocatoare) reactualizează concretul şi îi obligă pe
elevi, ulterior, să treacă la aplicarea adevărurilor generale în situaţii practice.
Indiferent de traseul utilizat, realizarea conexiunii dintre teorie si practică conduce la:
1. demonstrarea veridicităţii, corectitudinii, justeţei teoriilor prezentate în lecţii
(specificul şi modul de folosire a unităţilor de măsurare a timpului, a lungimilor, a
masei, a greutăţii);
2. clarificarea unor cunoştinţe anterioare (cu privire la alcătuirea plantelor, formarea
scoarţei terestre, a poporului şi limbii române , evoluţia fenomenelor istorice,
comportamentul uman civilizat);
3. verificarea gradului de înţelegere la care au ajuns elevii (prin urmărirea modului în
care elevii respectă algoritmi şi reguli , cum rezolvă exerciţii şi probleme , cum
răspund la jocurile de rol );
4. formarea de priceperi şi deprinderi de utilizare a cunoştinţelor, a aparatelor cu efecte
în integrarea şcolară dar, mai ales, profesională ( utilizarea pensoanelor, a foarfecelui,
a acului, a diferitelor truse şi aparate );
5. creşterea posibilităţilor de a utiliza în viaţa cotidiană achiziţiile şcolare (efectuarea
calculului cheltuielilor sau restului la cumpărături, măsurarea perimetrului livezii
bunicii, calculul ariei unei suprafeţe , citirea ceasului , repararea unei bluziţe rupte la
joacă);
6. o fixare mai uşoară, o durabilitate mai mare în timp (întipărirea formulei de calcul a
perimetrului pătratului P=4l prin realizarea unui număr suficient de exerciţii de calcul
scris sau de măsurătoare efectivă );
7. formarea/ consolidarea convingerilor privind valoarea şi importanţa ştiinţei (în
asemenea condiţii elevii vor fi convinşi de veridicitatea teoriei matematice,
geografice, istorice );
8. asigurarea premiselor unei mai bune integrări socio- profesionale.
Dintre modalităţile cele mai utilizate de “întâlnire" a teoriei cu practica, amintim:
rezolvarea de sarcini didactice cu conţinut teoretic/ practic, în funcţie de specificul
disciplinelor de învăţământ: exerciţii (matematică, fizică, chimie,gramatică, ed.civică), analiza
unor fenomene/procese/situaţii/personaje şi interpretarea lor( literatură, istorie, filosofie,
economie, ed.civică, ed.religioasă);
desfăşurarea unor lucrări realmente practice: lucrări de laborator, construirea unor
aparate simple, montarea şi demontarea unor aparate, colectarea de plante, realizarea de
machete, mulaje( ed.tehnologică, ed.plastică, fizică, geografie, şt.naturii);
desfăşurarea activităţii de practică de specialitate (ex: practica pedagogică, practica de
antrenorat, practica medicală, practica economică);
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asigurarea legăturii învăţământului cu cercetarea -ex: realizarea de portofolii de către
elevi, lucrările de gradul I ale educatorilor pornesc de la probleme practice, care solicită
soluţiii ce se cer verificate în activitatea şcolară.
Importanţa respectării acestui principiu rezultă atât din efectele parţiale ce se produc
(analizate anterior ) cât, mai ales, din efectul cumulat, respectiv, un anume profil al
personalităţii umane: aptă de intervenţie, capabilă de “ a face “ şi a păstra cât mai bine
echilibrul dintre cunoaştere-acţiune, intern-extern, ideal-real.
A ŞTI
pentru

A FACE
pentru
A FI

A ŞTI

A FACE

A FI

A VALORIZA

A ALEGE

A ŞTI

A DEVENI
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CONTRIBUŢIA PROGRAMELOR EUROPENE LA
DOBÂNDIREA COMPETENŢELOR PRACTICE ALE ELEVILOR
AUTORI
PROF. BLUJDEA ELENA
PROF. FRANŢ MARTIN

PROGRAMUL SECTORIAL LEONARDO DA VINCI
CUPRINDE:
I . CERTIFICAT INSTITUTIONAL PENTRU PROIECTE DE MOBILITATE
LEONARDO DA VINCI
II. PROIECTE DE MOBILITATE
III. PROIECTE TRANSFER DE INOVATIE (TOI)
Proiectele de Mobilitate Leonardo da Vinci se adreseaza urmatoarelor grupuri tinta:
- persoane in formare profesionala initiala IVT (Initial Vocational Training) - ucenici,
elevi in formare profesionala, formabili cu exceptia celor din invatamantul superior. Un
plasament de formare pentru persoane aflate in formare profesionala initiala consta intr-o
perioada de formare profesionala si/sau experienta de munca la care participa o persoana in
cadrul unei intreprinderi sau al unei institutii de formare dintr-o alta tara participanta;
- persoane pe piata muncii – PLM (Persons on the Labour Market) -lucratori, liberprofesionisti sau persoane disponibile pentru a ocupa un loc de munca (inclusiv absolventi),
care participa pentru o perioada la un stagiu de formare in strainatate, intr-un context de
formare profesionala.
- persoane responsabile cu formarea profesionala si/sau cu resursele umane – VETPRO
(Vocational Educational Training Professionals). Un proiect privind mobilitatea
profesionistilor in educatie si formare profesionala se concentreaza pe
transferul, imbunatatirea si actualizarea competentelor si/sau a metodelor si a practicilor
inovatoare din domeniul formarii profesionale.
Proiectele adresate acestor grupuri tinta urmaresc la nivel national realizarea urmatoarelor
obiective specifice:
- sa se promoveze calitatea in educatia si formarea profesionala initiala si in cea
continua;
- sa se imbunatateasca sistemele de asigurare a calitatii in institutiile implicate in
formarea profesionala initiala, pentru a creste capacitatea lor de a furniza calificari relevante
pentru piata muncii;
- sa sprijine dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale in educatia si formarea
profesionala initiala;
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- sa se sprijine formarea continua a profesorilor, formatorilor, tutorilor, responsabililor
cu resursele umane din institutii de formare profesionala initiala si continua sau din
intreprinderi, incluzand formarea in parteneriat cu companiile;
- sa se ofere sprijin pentru inovatie si pentru dezvoltarea de instrumente si mecanisme
menite sa imbunatateasca accesul la educatie si formare profesionala initiala;
- sa se promoveze cultura antreprenoriala;
- sa se promoveze cresterea calitatii si productivitatii muncii;
- sa se creeze o tranzitie mai buna de la scoala la viata activa;
- sa se faciliteze insertia tinerilor pe piata muncii.
In cazul proiectelor de mobilitate Leonardo da Vinci sunt eligibile urmatoarele tipuri de
institutii:
institutii sau organizatii care ofera posibilitati de invatare in domeniile acoperite de
programul sectorial Leonardo da Vinci;
asociatii si reprezentanti ai persoanelor implicate in educatia si formarea profesionala,
inclusiv asociatiile de stagiari, parinti si profesori;
intreprinderi, parteneri sociali si alti reprezentanti ai vietii active, inclusiv camere de
comert si alte organizatii de comert;
organisme care ofera indrumare, consiliere si servicii de informare in legatura cu orice
aspect al invatarii pe tot parcursul vietii;
organisme responsabile de sisteme si politici privind orice aspect legat de invatarea pe
tot parcursul vietii, educatia si formarea profesionala la nivel local, regional si national;
centre si organisme de cercetare implicate in probleme privind invatarea pe tot
parcursul vietii;
institutii de invatamant superior (pentru grupuri tinta pentru care nu sunt prevazute
posibilitati de formare in programul ERASMUS);
organizatii non-profit, organisme de voluntariat, ONG-uri.
In cazul proiectelor IVT:
- colegiile nationale si liceele teoretice sunt institutii eligibile doar daca au in
planul de scolarizare clase cu profilul intensiv informatica sau clase cu profil bilingv, iar
proiectele au ca grup tinta elevii acestor clase.
- in cazul liceelor si colegiilor din filiera tehnologica si cea vocationala, in
formularul de aplicatie, la descrierea profilului liceului trebuie specificate specializarile
din planul cadru al liceului. Daca aceste specializari nu sunt precizate nu se va putea
aprecia relevanta temei proiectului pentru necesitatile de formare ale elevilor.
EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ
PROIECT LEONARDO DA VINCI – IVT - DOBÂNDIREA ABILITĂŢILOR
PRACTICE PRIN FORMAREA INTR-O INTREPRINDERE
Obiectivele specifice sunt:
1. Dobândirea competenţelor specializate din cadrul următoarelor module:
- Diagnosticarea automobilului
- Circuite electrice
- Dimensionarea instalaţiilor electrice
2. Lărgirea orizontului cultural prin contact cu noi modele culturale
3. Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limbă modernă, în special prin cunoaşterea
termenilor tehnici.
Grup tinta - elevi
ORGANIZAŢIA DE PRIMIRE: ZAW – Centrul de pregătire al Camerei de Comerţ.
SUMAR
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Acest proiect s-a adresează elevilor cu calificări din domeniile mecanic şi electric, urmărind
îmbunătăţirea abilităţilor practice ale acestora; astfel, vor fi implicaţi în proiect elevi ai şcolii
noastre, din anul de completare şi ciclul superior al liceului, profesori însoţitori, membrii
echipei de proiect şi partenerul extern Vitalis. Proiectul a pornit de la studiul pieţei forţei de
muncă din care a reieşit nevoia agenţilor economici de a avea personal calificat. Proiectul s-a
adresează elevilor din domeniile mecanic şi electric şi răspunde unor necesităţi evidente
identificate atât la nivelul şcolii, cât şi în sfera comunităţii locale:
- lipsa de echipamente necesare dobândirii unor competenţe specifice, conform
standardelor de pregătire profesională;
- nevoia de cunoaştere şi de dezvoltare personală;
- nevoia de învăţare pe tot parcursul vieţii;
- solicitarea întreprinderilor de a beneficia de forţă de muncă bine instruită şi creşterea
procentului de angajare la sfârşit de ciclu.
Principalele obiective vizate au fost :
1. îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului mobilităţii pe întreg teritoriul european a
persoanelor implicate în educaţie şi formare profesională iniţială;
2. îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului cooperării dintre instituţii, întreprinderi
din întreaga Europă;
3. inserţia tinerilor pe piaţa muncii;
4. creşterea capacităţii de a furniza calificări necesare actualei pieţe a muncii şi
îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii;
5. dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbă modernă străină;
6. asigurarea unei mai bune tranziţii de la şcoală la locul de muncă.
Rezultatele aşteptate la finalizarea proiectului:
- dobândirea abilităţilor practice necesare promovării competenţelor
- obţinerea unor rezultate mai bune la concursuri şcolare
- dezvoltarea abilităţilor lingvistice
- schimbarea mentalităţii elevilor faţă de învăţământul tehnic, prin atragerea unui număr
cât mai mare de elevi în şcoala noastră
- o mai bună recunoaştere a şcolii în plan local şi regional
- creşterea experienţei privind managementul de proiect, în contextul atragerii unor
fonduri structurale viitoare
- realizarea unei pagini web a proiectului
Mobilităţile s-au desfăşurat în companii din Germania în martie, 2009.
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FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE.
PERSPECTIVE, TENDINŢE, REZULTATE AŞTEPTATE.
Prof. Hirschvogel Alexander, Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa
Principalele perspective şi tendinţe înregistrate la nivel european în domeniul sistemului
de educare / formare a cadrelor didactice sunt următoarele:
Asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic formarea cadrelor didactice - componenta fundamentală a procesului de redefinire
culturală a Europei contemporane;
Dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de: formare
continuă / perfecţionare / dezvoltare profesională;
Formarea iniţială şi continuă - profesionalizarea carierei didactice; modelul
profesionalizării carierei didactice - de la aptitudine la competenţă pedagogică;
Orientarea sistemelor de formare către competenţă pedagogică şi performanţă
educaţională;
Calitate şi formare - standarde pentru pregătirea personalului didactic;
Mobilitate şi dezvoltare profesională - sistemul de credite profesionale transferabile;
Induction Program / Mentorat / Pregătire practică - debut în cariera didactică;
Dominanţele curriculare ale programelor de formare - orientarea practică (practica
pedagogică);
Managementul sistemelor de formare a cadrelor didactice - de la abordarea sistemică
la abordarea pe programe şi proiecte;
Acreditarea programelor de formare - furnizori de programe de formare - piaţa
programelor de formare;
De la instruirea asistată de calculator la formarea asistată de calculator sau formarea
pentru utilizarea calculatorului;
E-learning / Învăţământul deschis la distanţă - suport pentru sistemul de formare
continuă a cadrelor didactice.
Diagnoză – identificarea
sistematică a nevoilor de
formare

Proiectare – stabilirea unor
strategii şi demersuri prin
programe de formare continuă
adecvate pentru a satisface
nevoile de formare

Evaluarea – demersurilor
formative, pentru a asigura
corelarea acestora cu nevoile
individuale de învăţare şi
contribuţia la scopurile mai largi
ale organizaţiei

Furnizare – implementarea
demersurilor formative propriuzise

Figura 1: Abordarea sistematică a formării
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În urma unui studiu recent (Proiect: Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR
Didactice din Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic – CONCORD) realizat prin
colectarea răspunsurilor de la grupul ţintă constituit din profesori care predau discipline
tehnice de specialitate în învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic, profesorii îşi
doresc de la cursurile de formare următoarele rezultate:
Îmbunătăţirea prezenţei elevilor la ore 49.40%
Ameliorarea rezultatelor elevilor 76.04%
Realizarea unor proiecte în parteneriat cu agenţii economici 68.64%
Cooptarea în proiecte şi/sau activităţi ale centrului universitar 52.76%
Realizarea unor inovaţii în domeniul specializării 33.53%
Metode inovatore în domeniul didacticii 54.34%
Auxiliare curriculare 62.92%
Soft sau produse digitale pentru educaţie şi formare profesională 56.41%
Asumarea formală de responsabilităţi sporite în şcoală 37.87%
Obţinerea unei noi specializări 43.59%
Promovarea în funcţie 19.13%
Certificarea activităţilor de formare 60.16%
Bibliografie
1. http://www.cedu.ro/programe/exercitii/pdf/oct/modul02.pdf
2. http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/Ghid-analiza-nevoilor-de-formare.pdf
3. http://www.proiectconcord.ro/rezultate/Analiza_Chestionar_CNDIPT_30.03.2011.pdf

RELATIA DINTRE SUCCESUL SCOLAR SI REUSITA
PROFESIONALA
Prof.Toader Cristina

In ultimele decenii sistemele pedagogice au inregistrat transformari semnificative care au
schimbat raporturile profesor-elevi.Scoala a devenit o institutie care a fost nevoita sa
reinventeze personalitatea dascalului pentru a putea face fata sarcinii de a crea indivizi
constienti de viitorul lor rol social.
Succesul scolar la nivelul individual se materializeaza prin foaia matrilola care insoteste
diploma de absolvire a unui ciclu de invatamant.Succesul scolar reflecta in mare masura
motivatia pentru invatatura a fiecarui elev.Aici insa intervin mai multi factori.
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Unul dintre factorii care influenteaza motivatia pentru invatatura a elevilor este atitudinea
profesorului fata de elevi.Daca elevii sunt acceptati asa cum sunt, ostilitatea si teama vor fi
risipite si elevii vor avea libertatea de a-si manifesta personalitatea si vor deveni receptivi.
Dialogul profesor –elev va deveni in acest context mai deschis, mai permisiv.Profesorul
pierde in aceasta situatie autoritatea, simbolul puterii si al dominatiei absolute de la catedra, in
schimb castiga un camp fertil pe care poate sadi samanta formarii:cunostinte, atitudini sociale,
valori ale civilizatiei.Astfel se vor naste primele elemente ale calitatii de cetatean si membru
al colectivitatii, in fiecare dintre elevii participanti in procesul instructiv-educativ.
In loc de “opozitia organizata a clasei” care se naste prin impunerea autoritatii si insemnele
functiei, se va obtine o colaborare care naste o relatie de incredere.Profesorul care va solicita
intelegere din partea elevilor si nu supunere, va influenta pozitiv motivatia elevilor pentru
invatatura si cunoastere.Astfel va fi favorizata coeziunea colectivitatii scolare, “netezind”
asperitatile si sustinand initiativele, respectand maturitatea creatoare a elevilor.
Comportamentul distant, impersonal nu va fi acceptat de catre elevi. In schimb, nici
comportamentul permisiv, aidoma celui familial, prea permisiv, nu este de folos.
Profesorul din invatamantul liceal tehnic este un specialist intr-un anumit domeniu.El isi
desfasoara activitatea in scoala cu scopul de a forma tinerii pentru o calificare profesionala,
intr-un context special organizat in acest scop.Astfel, programele scolare si in consecinta
orarul elevilor contine discipline si module diversificate care sa dezvolte la elevi competente
generale si competente specifice.Se regasesc discipline de cultura generala si
discipline/module de specialitate care vor forma la elevi abilitati si deprinderi necesare in
viata de adult.Scoala moderna isi propune sa dezvolte la elevi o serie de abilitati cheie
transferabile cu scopul de a sprijini procesul de invatare continua pe tot parcursul vietii, astfel
incat tanarul sa aiba posibilitatea unei reconversii profesionale flexibile catre meserii inrudite.
Calificarile profesionale obtinute prin invatamantul tehnic profesional se regasesc in C. O. R.
(CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA). Oricare dintre acestea presupune
competente cheie(transferabile in orice domeniu) si competente profesionale(generale si
specializate). Competentele de baza sunt importante pentru integrarea tinerilor pe piata
muncii.Fiecare nivel parcurs de elevi in domeniul “TEHNIC’’ implica dobandirea unor
abilitati, cunostinte si deprinderi care permit elevilor absolventi fie sa se angajeze, fie sa-si
continue pregatirea la un nivel superior. Acesta fiind cadrul actual al formarii profesionale
reglementat prin legislatie si alte acte normative, ramane la nivelul scolilor sa operationalizaze
planurile prin care se vor atinge aceste obiective.
Profesorii asadar ofera informatii(cunostinte), dar, prin alegerea strategiilor, tehnicilor si
materialelor, predarea se poate realiza in mod creativ, interesant si atractiv pentru elevi , sau
nu.
Abilitatile profesorului de comunicare si de perceptie il ajuta sa fie o persoana echilibrata,
toleranta, empatica, cu atentie distributiva si spirit de observatie, adaptabila la sarcini de lucru
schimbatoare, cu capacitatea de a–si asuma responsabilitati, de a-i influenta pe altii, de a
evalua si de a lua decizii. Activitatea fizica a profesorului este diversificata: miscarea
corpului, gestica in timpul vorbirii si altor activitati, folosirea mainilor, cuprinderea in campul
vizual a unui mare numar de obiecte/persoane, ascultatrea, utilizarea echipamentelor
moderne(computer, proiector, xerox, aparate de filmare etc.)
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Profesorul , prin activitatea pe care o desfasoara in clasa este un MODEL pe care elevii il vad,
il evalueaza la randul lor si pe care il vor copia daca le place si-l vor respinge daca nu li se
pare ca este util/folositor in viata lor.
De aceea, succesul scolar nu realizeaza intotdeauna o conditie necesara si nici suficienta
pentru reusita profesionala.
Aceasta convingere este foarte raspandita la elevi. Din pacate putini sunt constienti ca acele
competente cheie pe care ar trebui sa le exerseze la toate orele si la toti profesorii sunt
esentiale in orice domeniu de activitate, iar profesorul, cu toate resursele pe care le are, va
incerca sa-i convinga pe elevi ca masura in care le vor dobandi le va influenta viata.Acesta
este datoria lui.
Exista insa numerosi alti factori care influenteaza morivatia pentru invatatura a elevilor.Putini
factori sunt care fac sa creasca aceasta motivatie.Sunt multi factori care scad
motivatia:modele sociale neadecvate, piata muncii cu oferta scazuta de locuri de munca,
situatia economica a tarii in momentul actual.Acestea sunt amenintari exterioare mediului
scolar care, insa, isi manifesta influenta asupra tinerilor, iar profesorii si parintii vor incerca in
continuare sa–i constientizeze de aperentele inselatoare ale realitatii din jurul nostru.
In studiul realizat pe baza chestionarului de mai jos s-a evidentiat faptul ca, in opinia elevilor,
scoala s-a modernizat ca institutie in ultimii ani, interesul pentru invatatura insa nu a crescut,
elevii comunica bine intre ei si cu profesorii, agreaza un comportament permisiv al
profesorului fata de ei, totusi prezenta la ore lasa de dorit. Elevii considera folositoare
diploma de absolvire, dar ca nu dobandesc competentele necesare pentru practicarea meseriei
chiar daca profesorii sunt competenti in domeniul lor.
CHESTIONAR PENTRU ELEVI
Nr.
Intrebare
crt
1 Crezi ca scoala s-a modernizat in ultimii
10 ani?
2 Interesul tau pentru invataura a crescut de cand esti la liceu?
3 Profesorul poate sa faca orele atractive si placute pentru tine?
4 Orele cu predarea unui numar mare de cunostinte iti plac?
5 Orele cu realizarea unei sarcini concrete in clasa(desen, problema)
iti plac?
6 Crezi ca iti vor folosi in viata cunostintele de la disciplinele de
cultura generala?
7 Dar cele de cultura de specialitate?
8 Comunici bine cu colegii?
9 Dar cu profesorii?
10 Esti prezent zilnic la scoala de la ora 8?
11 Ramai zilnic la scoala pana la sfarsitul orelor?
12 Preferi un comportament sobru din partea profesorilor?
13 Preferi un comportament permisiv, ca intr-o familie, al
profesorilor?
14 Consideri ca acesta favorizeaza invatarea?
15 Consideri corect un comportament care naste incredere si respect

Raspuns Raspuns
DA
NU
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16
17
17
18
20

reciproc intre profesor si elev?
Consideri competentii profesorii in domeniul lor?
Consideri ca scoala te pregateste pentru viata?
Consideri ca-ti da competentele necesare pentru meserie?
Se straduiesc profesorii sa te ajute?
Este folositoare diploma de absolvire?

OBTINEREA COMPETENTELOR PRACTICE IN SISTEMUL DUAL
DE FORMARE
Profesor Ciolacu Eugenia
Grup Scolar Tehnic Resita

Programul Leonardo da Vinci ne-a oferit oportunitatea observarii sistemului dual de
formare profesionala din Germania in cadrul proiectului „Scoli şi intreprinderi - proiecte
comune pentru interese comune” cu următoarele obiective:
-Organizarea invatamantului in cadrul companiilor
- Cooperarea dintre companii, scoli profesionale si centre de instruire
- Cunoaşterea sistemul de învăţământ german, cu accent pe modul de formare profesională, a
condiţiilor şi mijloacelor cu care se desfăşoară pregătirea profesională
- Compararea şi dezbaterea programelor şcolare, a metodelor şi tehnicilor de învăţare
- Lărgirea orizontului cultural prin contact direct cu tradiţiile, obiceiurile şi limba ţării gazdă
Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de cadre didactice din cadrul Catedrei de
tehnologie de la Grupul Şcolar Industrial „ Alexandru Popp” Resita, perioada de mobilitate
fiind de 2 săptămâni, între 23 august – 6 septembrie 2009.
Plasamentul mobilităţii a fost ales în şcoli şi unităţi de formare profesională din oraşul
Leipzig, Germania prin intermediul firmei WISAMAR.
Pe parcursul plasamentului ne-am concentrat pe următoarele teme importante pentru
realizarea obiectivelor:
1.Sistemul de învăţământ tehnic şi profesional german
Sistemul de învăţământ tehnic german are ca şi caracteristică şi particularitate principală:
sistemul dual de învăţământ. Construcţia şi funcţionarea acestui sistem a fost prezentată şi
dezbătută în mai multe rânduri cu specialistii germani.
La Agenţia de Educaţie Saxonă din Leipzig am învăţat că sistemul dual înseamnă atât
pregătire în şcoală, în special teoretică, cât şi pregătire şi instruire practică la centre
specializate de pregătire profesională din cadrul întreprinderilor sau în centre de pregătire
speciale. Fiecare land are propriul sistem de învăţământ, planurile de învăţământ şi
curriculumul şcolar elaborat de aceste instituţii regionale.
La Centrul de Formare şi Perfecţionare ZAW (Zentrum fur Aus- und Weiterbildung) sub
patronajul Camerei de comerţ şi industrie din Leipzig s-a organizat şi s-a amenajat un centru
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de perfecţionare, care cuprinde ateliere din multe domenii de pregătire diferite, dotate toate
complet cu mijloace moderne. Aici îşi desfăşoară instruirea practică elevii din şcolile tehnice,
aici se formează muncitori pentru firme. În ateliere învaţă elevi de vârste diferite, de la 16 la
peste 50 de ani.
Tematica sistemului de învăţământ a fost abordată şi în cadrul activităţilor de la
Universitatea de Stiinte Aplicate. Caracteristica principală este educaţia orientată spre
instruire practică şi carieră în trei sau patru ani.
2. Metode şi tehnici de învăţare
Prin activităţile efectuate în timpul stagiului am constatat că pentru ridicarea calităţii
învăţământului tehnic un rol important il au metodele moderne. Am luat contact cu metode şi
tehnici de învăţare care au fost foarte bine gândite, puse în interesul elevilor, al viitoarei lor
cariere şi care ţin cont de ritmul individual de înţelegere şi aplicare al elevului.
La Centrul de formare şi perfecţionare (ZAW) instruirea practică se bazează pe
metoda proiectului, elevii având de executat teoretic şi practic lucrări de la simplu la
complicat. Lista lucrărilor se bazează pe competenţele cerute de firme, instruirea fiind un
exerciţiu impus pentru ceea ce vor face la firme. Instructorul explică noţiunile tehnice şi
tehnologice întregului grup, dar partea pe care se pune mai mult accent este munca
individuală sau în grupuri mici unde în centrul atenţiei este munca elevului. O altă
caracteristică este formarea grupelor din mai multe generaţii, cu nivel de cunoştinţe diferite.
La Universitatea de Stiinte Aplicate, este specific programul de lucru al studenţilor
care îşi efectuează lucrările în funcţie şi de programul lor. Din lipsa forţei de muncă calificată
în domeniul tehnic se încurajează admiterea femeilor, mai ales pentru locuri de muncă care
necesită atenţie sporită, perseverenţă, responsabilitate. De asemenea sunt acceptaţi foarte
mulţi străini pentru studii.
3. Folosirea mijloacelor moderne de învăţare şi comunicare
În instituţiile de învăţământ, în centrele de formare profesională se folosesc mijloacele
moderne de învăţare şi comunicare: videoproiectoare, calculatoare, aparate şi utilaje de ultimă
generaţie. Există preocupare pentru dotarea instituţiilor şi centrelor cu mijloace moderne dar
şi pentru calificarea personalului în scopul folosirii cât mai largi şi eficiente a acestora.
Folosire calculatoarelor în domeniul tehnic este o necesitate. La Centrul de formare şi
perfecţionare (ZAW) am fost introduşi în tainele desenării în CAD, elementul de bază pentru
realizarea tehnologiei de execuţie a pieselor pe maşinile cu comandă numerică CNC. Deşi
comenzile nu sunt prea complicate este nevoie de mult exerciţiu şi experienţă tehnologică
pentru a executa lucrări de complexitate obişnuită.
La toate institutiile de invatamant există laboratoare dotate cu 20-30 de calculatoare
pentru studiul individual, dar nu lipsesc nici Centrele de informare şi documentare moderne
cu toate utilităţile multimedia. Aici elevii pot aprofunda şi exersa pe aplicaţiile specifice
fiecărui institut, domeniu de pregătire. Sălile de curs sunt prevăzute cu videoproiectoare,
ecrane de proiecţie pentru a desfăşurarea lecţiilor în condiţii normale.
Rezultate obţinute prin proiect :
- inţelegerea mai bună şi mai clară metodelor didactice centrate pe elev,
- imbunătăţirea şi diversificarea metodelor de lucru cu elevii,
- imbogăţirea cunoştinţelor din domeniul tehnic
- dezvoltarea abilităţilor lingvistice ale participanţilor
- o mai bună recunoaştere a prestigiului şcolii pe plan local şi regional
- îmbunătăţirea abilităţilor în managementul proiectului.
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NEVOIA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
Ing. Horst Farcaş, Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa
Prof. Ramona Călin, Grupul Şcolar Tehnic Reşiţa
Nevoile de formare sunt de fapt nevoi de învăţare ale membrilor unei organizaţii care
pot fi satisfăcute prin activităţi de formare şi de dezvoltare profesională. Totuşi, să vedem ce
înţelegem prin acest concept de nevoie, atât de des întâlnit în viaţa de zi cu zi şi în cea
profesională.
Nevoie este discrepanţa sau diferenţa (distanţa) dintre stadiul actual de dezvoltare al
unui grup sau al unei situaţii şi stadiul dorit (posibil de atins). Nevoia reflectă existenţa unei
probleme care necesită intervenţia, o problemă care trebuie tratată. Analiza nevoilor încearcă
să identifice astfel de goluri, să le analizeze caracteristicile şi cauza şi să stabilească
priorităţile acţiunilor viitoare.
Intervenţia propusă pentru a reduce sau elimina astfel de goluri identificate este în
strânsă legătură cu formarea şi dezvoltarea personală. Totuşi, intervenţiile eficiente sunt
dependente de o bună identificare şi evaluare a nevoilor. Astfel de discrepanţe pot fi
identificate, analizate şi rezolvate la nivel individual, dar şi la un nivel mai larg, de
organizaţie, sau, dacă dorim, la nivelul anumitor componente ale sistemului educaţional sau
chiar la nivelul sistemului ca întreg.
Nevoile de formare şi de dezvoltare pot fi identificate la diferite niveluri, cum ar fi
nevoile individuale, organizaţionale, comunitare sau cele ale sistemului educaţional. În funcţie
de nivelul ANF, putem selecta grupuri ţintă specifice care ar trebui să fie parte a ANF pe care
planificăm să o desfăşurăm:
1. Nivelul 1 (primar) – beneficiarii serviciilor pot să fie atât elevii, cât şi alţi utilizatori
ai serviciilor educaţionale şi de formare. În contextul stabilit de prezentul ghid al ANF, grupul
ţintă este reprezentat de cadrele didactice şi de directori de şcoală, implicaţi în dezvoltarea
profesională continuă.
2. Nivelul 2 (secundar) – furnizorii serviciilor sau produselor şi persoanele implicate în
elaborarea politicilor: cadrele didactice, părinţii, reprezentanţii administraţiei publice,
managerii şcolari etc.
O atenţie deosebită trebuie acordată resurselor sau soluţiilor disponibile pentru a
satisface nevoile respective: clădiri, facilităţi, echipamente, tehnologie, programe, materiale
didactice, salarii şi alte beneficii, condiţii de lucru, intervale de timp etc. Orice analiză şi
evaluare a nevoilor trebuie să ia în considerare în primul rând nivelul 1, al beneficiarilor,
astfel încât furnizorii să poată oferi servicii de calitate, iar analiza, evaluarea şi ierarhizarea
nevoilor să fie cât mai clar şi mai precis formulate.
Principalele perspective si tendinţe înregistrate la nivel european in domeniul
sistemului de educare /formare a cadrelor didactice sunt:
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• Asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic formarea cadrelor didactice – componenta fundamentala a procesului de redefinire culturala a
Europei contemporane;
• Dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de: formare continua /
perfecţionare / dezvoltare profesionala;
• Formarea iniţială şi continuă – profesionalizarea carierei didactice; modelul profesionalizării
carierei didactice - de la aptitudine la competenta pedagogica;
• Orientarea sistemelor de formare către competenţa pedagogica si performanta educaţionala;
• Calitate si formare – standarde pentru pregătirea personalului didactic;
• Mobilitate si dezvoltare profesionala - sistemul de credite profesionale transferabile;
• Induction Program / Mentorat / Pregătire practică – debut in cariera didactică;
• Dominantele curriculare ale programelor de formare – orientarea practica (practica
pedagogica);
• Managementul sistemelor de formare a cadrelor didactice – de la abordarea sistemică la
abordarea pe programe şi proiecte;
• Acreditarea programelor de formare – furnizori de programe de formare – piaţa programelor
de formare;
• De la instruirea asistată de calculator la formarea asistată de calculator sau formarea pentru
utilizarea calculatorului;
• E-learning / Invătămantul deschis la distanţă – suport pentru sistemul de formare continuă a
cadrelor didactice.
La nivelul formarii iniţiale, trebuie sa remarcăm atât evoluţiile în planul debutului şi a
accesului în profesiunea didactică, deschiderea către ideea de „lifelong learnig” – formare
permanenta, centrarea pe nivelul universitar si chiar postuniversitar de formare, definirea
profilului profesional prin raportarea la standarde si competente, deschidere si flexibilizare
curriculara, strategii interactive de formare, evaluare exprimata in modalităţi alternative,
certificare complexa si mobilitate academica. Accentele de formare sunt atitudinal reflexive
iar abordarea specifica este sub semnul lui „teacher education”.
Ruptura dintre formarea iniţiala si cea continuă reprezintă o alta mare problema care se
cere rezolvata printr-o soluţie moderna si flexibila. Se ştie ca intre cele doua dimensiuni –
formarea iniţiala si formarea continua trebuie sa existe o interacţiune permanenta, dublata de
o coerenta a politicilor educaţionale in domeniu. Apreciem ca unicul criteriu la nivel de
stabilire a concordantelor si a implicaţiilor logico-ştiinţifice intre formarea iniţiala si continua
îl constituie sistemul creditelor transferabile de studii; dincolo de avantajele si de limitele
sistemului de credite transferabile, analizate in paragrafele viitoare din perspectiva formarii
iniţiale si formarii continue, se poate observa aportul semnificativ la reformarea pe baze noi,
flexibile si deschise a sistemului.
După cum se ştie formarea iniţială se află în subordinea universităţilor care, prin
departamentele de profil, formează cadre didactice. Dintr-un punct de vedere corelativ,
formarea continua ramane suficient de mult dependenta de formarea iniţiala si implicit de
instituţia respectiva, universitatea. Acest fapt permite o continuitate si o dezvoltare corelativa
de mecanisme formative pentru progresia in cariera, pe de o parte, insa izolează parţial
procesul de formare teoretica de baze conceptual – pedagogice, pe de alta parte.
Formarea iniţiala si continuă a cadrelor didactice s-a găsit, aidoma celorlalte
componente ale sistemului, într-o etapa de relativa dezvoltare. Multiplicarea provocărilor
aşezate în faţa sistemului de învăţământ in general si, in fata sistemului de pregătire a
personalului didactic, in particular, a determinat reacţii dintre cele mai diverse atât in plan
ştiinţific si de ce nu, chiar si in plan politic si social.
Dezvoltarea mai ales cantitativă a învăţământului - prin extinderea amplă a reţelei sale
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instituţionale, atât la nivelul institutiilor particulare cât si in ceea ce priveşte instituţiile de stat,
prin evoluţia descrescânda / fluctuantă a efectivelor de elevi / studenţi dar si prin multiplicarea
programelor de studiu si a specializărilor - s-a realizat intr-un vid legislativ acceptat de
majoritatea comunitatii educaţionale.
Absenţa, de asemenea, a unei grile valorice privitoare la opţiunile consensuale care să
vizeze evoluţia si dezvoltarea sistemului de învatămant prin prisma carierei didactice, a
facilitat stări de confuzie si chiar de criza. Aşteptările sociale in fata scolii au generat o
adevărata "retorica sociala": dezvoltarea învăţământului din tara noastră trebuie sa devina o
prioritate naţionala. Numai ca de la vorbe si pana la fapte calea a rămas la fel de lunga, iar
economia fiind intr-o puternica recesiune, a accentuat diminuarea disponibilităţilor de
finanţare pentru invatamant in general si pentru formarea profesorilor in special.
În ceea ce priveşte dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră este absolut necesara
asigurarea unei coerenţe la nivelul debutului carierei didactice prin adaptarea sistemului de
certificare la mecanismele de recrutare profesionala (clarificarea relaţiei dintre „definitivare”
şi „titularizare”). O conditie a clarificarii problematicii referitoare la progresia în cariera
didactică este utilizarea creditelor profesionale transferabile. Pe aceasta dimensiune strategica
trebuie iniţiate demersurile de prelungire a rutei de formare iniţială a cadrelor didactice până
la susţinerea / promovarea examenului de definitivat (2 ani de stagiu practic, asistat de mentor
şi de didactician). Strategia destinată formarii continue va viza in mod esenţial, restructurarea
sistemului de evoluţie / promovare în cariera didactică prin modificarea metodologiei de
obţinere a gradelor didactice şi introducere a gradului de excelenţă didactică.
Un domeniu de reglementat în care s-a început dezbaterea si se impune a fi
materializat îl reprezintă analiza corespondenţei dintre nomenclatorul de specializări al
învăţământului superior şi planul de învăţământ din sistemul preuniversitar si mobilitatea
personalului in acest domeniu. Casele Corpului Didactic vor fi sprijinite în activităţile derulate
ca organizator de formare continuă (perfecţionare).
Astfel, direcţiile strategice care trebuie să fundamenteze orientarea sistemului de
formare iniţială şi continuă ar putea să fie următoarele:
• Generalizarea sistemului de formare a cadrelor didactice la nivelul instituţiilor de învăţământ
superior sau a unui echivalent instituţional al acestora;
• Dezvoltarea programelor de formare iniţială a personalului didactic în toate cele trei cicluri
de studii universitare (în concordanta cu prevederile Acordului de la Bologna) în vederea
asigurării locului acestora în aria europeană a învăţământului superior şi în vederea sporirii
oportunităţilor de mobilitate şi de evoluţie în carieră;
• Redimensionarea raportului dintre componenta teoretică şi cea practică a curriculum-ului de
pregătire a cadrelor didactice prin extinderea rutei de formare iniţială până la obţinerea
diplomei de profesor prin promovarea examenului de definitivat;
• Proiectarea unui curriculum pentru formare iniţială şi continuă care să reflecteze importanţa
şi valoarea interdisciplinarităţii şi a învăţării prin cooperare;
• Redefinirea perioadei de debut in cariera didactica prin introducerea mentoratului ca sistem
de asistare si consiliere in etapa de inceput a profesiunii educationale;
• Dezvoltarea si consolidarea “pieţei educaţionale a programelor de formare continuă” bazată
pe un sistem concurenţial loial prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o
ofertă diversificată si permanent actualizata din partea furnizorilor de formare continuă;
• Corelarea structurilor şi a momentelor de evolutie in cariera didactică cu standardele
educaţionale şi asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor
profesionale transferabile;
• Încurajarea parteneriatului între instituţiile care concură la dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice în scopul susţinerii unor programe de formare teoretică de calitate şi de
practică eficiente;
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• Constituirea, la nivel local şi regional, a unor reţele de inovare prin implicarea tuturor
factorilor educaţionali şi comunitari interesaţi de acest domeniu;
• Iniţierea, derularea şi facilitarea unor proiecte de mobilitate pentru cadrele didactice în
sensul în care ele reprezintă o parte componentă a programelor de dezvoltare profesională
continuă şi iniţială;
• Iniţierea şi susţinerea unor programe de dezvoltare profesională care să asigure o formare a
cadrelor didactice pentru cooperarea europeană, pentru respectarea diversităţii culturale şi
educarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene;
• Promovarea pe parcursul procesului de formare a oportunităţilor de studiere a limbilor
europene la nivelul limbajului de specialitate;
• Implicarea cadrelor didactice în proiecte de cercetare şi de aplicaţie pentru practica
educaţională;
• Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice necalificate pentru domeniul educaţional cu
accent pe profesionalizarea cadrelor didactice din învăţământul rural;
Bibliografie:
 T. Tarla, L. Ciolan, R. Iucu, „Analiza nevoilor de formare”, Editura Atelier Didactic,
Bucureşti 2007;
R. Iucu, “Formarea cadrelor didactice”, Bucureşti 2005.

MODELAREA ŞI SIMULAREA SISTEMELOR MECANICE
PROF. JIANU CAMELIA
GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC REŞIŢA

SolidWorks este un 3D mecanic CAD ( proiectare asistată de calculator computer ), program
care rulează pe Microsoft Windows şi este dezvoltat de Dassault Systèmes SolidWorks Corp ,
o filială a Dassault Systèmes, SA ( Vélizy , Franţa ). SolidWorks este utilizat în prezent de
peste 1,3 milioane de ingineri şi designeri la peste 130.000 de companii din întreaga lume. La
noi în ţară este utilizat de 3 ani în aproximativ 170 companii.
Desenarea propriu-zisă la calculator urmează, în mare parte, aceleaşi metode şi
procedee tradiţionale. Se selectează formatul pe care se pregăteşte desenul, se decide asupra
unităţilor de măsură şi a scării şi apoi se începe crearea geometriei. Vor fi create linii, cercuri
şi segmente de „spline”, aşa cum se face cu rigla, compasul şi florarul, vor fi efectuate
ştersături când vor apărea greşeli, aşa cum se face manual cu radiera. Geometria creată poate
fi oarecum editată: efectuarea racordărilor sau teşirea colţurilor, oglindirea componentelor
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Parteneri

simetrice etc. Posibilităţile ample de editare a desenelor reprezintă marele avantaj al
sistemelor CAD, utilizatorul putând astfel să modifice geometria în diferite moduri.
Cele trei compartimente de bază din SolidWorks sunt descrise în paginile următoare (fig. 1):
 Mod Piesă - Proiectare 3D Solid, Parametrizare variaţională;
 Mod Asamblare - Asamblare de piese prin restricţii;
 Mod Desen în plan - Proiecţie în plan asociativă a pieselor, Proiecţie în plan
asociativă a asamblărilor.
Programul de proiectare CAD Solid Works 2011 oferă posibilităţi funcţionale largi, cum sunt:
 Modelarea solidelor;
 Crearea geometriei de referinţă;
 Modelarea pieselor din foi;
 Schiţarea;
 Modelarea ansamblurilor;
 Interfaţa aplicaţiilor programului (API);
 Translatarea datelor;
 Vizualizarea modelelor etc.

Analiza
Simularea

cinematică

CAE

NC

PDM

Interfaţa aplicaţiilor programului (API)
Ansamblu

Piesă

Desen

Fig. 1. Structura „SolidWorks – Parteneri de soluţionare”.
Cu ajutorul SolidWorks 2011 pot fi create modelele spaţiale, şi nu numai desenele
în plan. Aceste modele spaţiale pot fi utilizate pentru crearea desenelor în plan şi
ansamblurilor spaţiale (fig. 2).

CAD: desene în plan, executate
SolidWorks 2011: Piese spaţiale.
din linii separate.
Fig.2. Modele spaţiale în SolidWorks 2011.
Modelul spaţial SolidWorks 2011 este compus din Piese, Ansambluri şi Desene.
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Piese, Ansambluri şi Desene reprezintă unul şi acelaşi model în diferite documente. Orice
schimbare care este introdusă în model într-un document, se răspândeşte pe alte documente
care conţin acest model (fig. 3).
Construirea pieselor din elemente. În calitate de elemente pot fi luate forme
(extrudări, tăieturi, găuri) şi operaţii (rotunjiri, teşituri, înveliş etc.), care sunt combinate
pentru construirea pieselor
Majoritatea documentelor sunt construite în baza schiţelor. Schiţa – este un profil
în plan sau secţiunea transversală a piesei. Pentru crearea elementelor schiţele pot fi extruse,
rotite, mutate după un contur etc.

Piesă

Ansam

Pie
s
ă

Desen
b
l
u

Fig. 3. Modele spaţiale SolidWorks 2011.
Concluzie:

Un prim pas în însuşirea metodelor de proiectare asistată de calculator
este învăţarea procedurilor principale de desenare grafică la calculator. În acest
domeniu sunt cunoscute diverse pachete de programe care includ şi elemente de
desenare: CATIA, Unigraphics, Pro/ENGINEER, I-DEAS, Solid Edge,
SolidWorks, Mechanical Desktop etc. Este important că în majoritatea din
softurile nominalizate desenarea grafică a elementelor geometrice se face în
acelaşi mod sau în mod similar. Acest lucru permite de a ne opri asupra
procedurilor de desenare grafică la calculator descrise destul de bine în
SolidWorks.
Am putea spune, referindu-ne la programul SolidWorks, că viitorul începe azi. Fiind un
pachet de programe cu aplicabilitate practică, face uşor de înţeles şi asimilat, pas cu pas,
studiul unor materii în cadrul liceelor tehnologice, profil tehnic, începând cu clasa a XI-a şi
terminând cu clasa a XII- a. Am putea vorbi despre Desen Tehnic, Organe de Maşini,
Mecanică Aplicată (Utilizând pachetul SolidWorks Simulation), Mecanisme, Sisteme de
transmitere a mişcării (Utilizând pachetul SolidWorks Motion) etc.
BIBLIOGRAFIE:
[1] www.SolidWorks.com- Tutorial Solid Works Proiectarea, modelarea,simularea -2010
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[2] Nedelcu, Dorian Aplicaţii 2D/3D de proiectare asistată de calculator / Dorian Nedelcu Timişoara : Orizonturi Universitare, 2003
[3] SolidWorks® 2009 Bible Published by Wiley Publishing, Inc.10475 Crosspoint
Boulevard Indianapolis, IN 4625

ROLUL PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR
EDUCAŢIONALE ĨN EDUCAŢIE
Profesor Daniela Roşu – Grupul Şsolar Tehnic Reşiţa
Proiectele şcolare educaţionale sunt rezultatul firesc al schimbărilor care au
intervenit în viaţa organizaţiilor şcolare ca urmare a implementării procesului democratizării
şi reformării sistemului naţional de învăţământ preuniversitar de stat. În ultimii ani orientarea
educaţiei a evoluat sub influenţa schimbărilor sociale, economice şi politice fundamentale de
la simpla achiziţie de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi practice la dezvoltarea
atitudinilor şi competenţelor sociale şi profesionale care permit individului să se dezvolte ca o
persoană creativă, adaptativă şi deci cu şanse mari de integrare socială. Instituţiile de
învăţământ preuniversitar s-au transformat treptat din organizaţii rigide în organizaţii flexibile
care, în ceea ce priveşte produsul final – tânărul pregătit din toate punctele de vedere pentru
integrarea socială – au de rezolvat un obiectiv esenţial, asigurarea calităţii în educaţie. Sarcina
este complexă la nivelul instituţiei şcolare fiind condiţionată atât de factori subiectivi generaţi
în mod special de mentalităţi conservatoare (atât în mediul intern cât şi extern organizaţiei) şi
informare insuficientă dar şi de factori obiectivi legaţi de baza materială, resursele financiare
şi resursele umane exprimate calitativ, în mod special prin nivelul de formarea a personalului
didactic şi al managerilor şcolari.
Noţiunea de proiect este definită aproximativ identic atât de dicţionare cât şi de
diferiţi autori, diferenţele de abordare fiind date de regulă de tipologia acestora. Din lucrarea
„Managementul proiectului”, autori D.Dumitraşcu şi R.V. Pascu de la Univ.”L.Blaga” Sibiu
se pot reţine câteva definiţii în care se regăseşte esenţa proiectelor şcolare educaţionale ca de
exemplu:
- imaginea unei situaţii pe care ne gândim să o atingem;
- un demers specific care permite structurarea metodică a unei realităţi viitoare;
- prima formă a unui plan care urmează să fie discutat şi aprobat pentru a primi un
caracter oficial şi a fi pus în aplicare;
- un set planificat de acţiuni cu o dată de început şi o dată de sfârşit, cu o echipă şi un
buget alocat acestui scop, conduse de un manager.
- un ansamblu de activităţi intercondiţionate, realizate într-o manieră organizată, cu
momente de început şi de sfârşit clar definite, pentru a obţine rezultate specifice care să
satisfacă necesităţile derivate din planul strategic al unei organizaţii;
- un efort complex ne tipic cu scop bine precizat, fără caracter de rutină, limitat în
timp, buget, resurse, costuri, cerinţe de performanţă, concepută întâmpine necesităţile
consumatorului
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Aceeaşi autori, acceptând multitudinea punctelor de vedere privind definirea
proiectului, sintetizează conţinutul noţiunii astfel:
- 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 indivizilor să înveţe experimentând;
- este produsul unei munci colective;
- implică obligatoriu o evaluare care permite efectuarea unei legături între idee şi
acţiune.
Pentru domeniul educaţiei, literatura de specialitate propune câteva definiţii care, în
esenţă, nu diferă fundamental de cele formulate pentru domeniul economic. Astfel proiectul
este un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate cu un plan de
activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor
resurse umane, tehnice şi financiare, identificate ca atare la momentul elaborării propunerii
de proiect .
Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii
prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni
constructi ve acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni
comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare. Parteneriatul educaţional
mai presupune, unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului
educativ propriu-zis. Parteneriatul educaţional vine în sprijinul dezvoltării personalităţii
copiilor deficienţi mintal, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin
valorizarea socială a fiecăru ia dintre ei.
Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare- evaluare, se
bazează pe toate formele de organizare a activităţilor–individual, pe perechi, pe grupe,
frontal–grupele participante devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât
la propria formare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Învăţarea bazată pe proiect este o
abordare instrucţională care angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperarecomunicare-colaborare. Elevii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea
întrebărilor; dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a
rezultatelor unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea
concluziilor; formularea de predicţii. Această abor dare are o eficienţă crescută în creşterea
motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. Învăţarea bazată pe
proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. Astfel putem spune că:
• parteneriatele au un conţinut transdisciplinar deoarece prin realizarea proiectului se
ating obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare;
• activităţile propuse sunt extinse spre alte zone din afara şcolii, astfel copiii se
apropie de realitatea cotidiană ;
• formează deprinderi de muncă în echipă, fiecare copil contribuind la succesul
echipei, fiecare copil fiind format să accepte părerile altora;
• parteneriatele trezesc interesul pentru cercetare, dezvoltă spiritul de colaborare şi
întrajutora re, sporesc încrederea în forţele proprii;
• creează cadrul propice pentru a colabora, a compara, a învăţa de la ceilalţi a-şi
exprima părerile, gândurile, bucuriile, speranţele;
• cei timizi,cei mai puţin activi au ocazia să-şi descopere calităţi pe care nu ştiau că le
au;
• parteneriatele sunt adevărate schimburi de experienţă pentru cadrele didactice;
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• pentru elevii din şcoala specială, parteneriatul este o modalitate benefică şi
necesară de a socializa, de a comunica, de a-şi forma acele deprinderi de comporta ment
acceptate de societate, formându-i pentru viaţă în comunitate şi cu comunitatea.
• la finalul fiecărei activităţi se realizează“dovezi”ale muncii în echipă: fotografii,
portofolii, albume, pliante, etc. care pot deveni adevărate modele pentru ceilalţi copii.
Proiectele se pot îmbogăţi sau simplifica în funcţie de mai mulţi factori, dar cel
mai important cred că este preocuparea şi deschiderea spre nou, spre schimbare. A nu profita
de aportul formativ-educativ al activităţilor în parteneriat, înseamnă a refuza dreptul
copiilor de a învăţa să comunice deschis, de a avea puterea să recunoască atunci când au
nevoie de ajutor, pentru a-l cere fără rezerve, înseamnă a-i lipsi de capacitatea de a fi
toleranţi, însuşire necesară în societatea noastră.
Ideea realizării unui proiect izvorăşte din setea elevilor de a acumula tot mai multe
informaţii referitoare la un anumit subiect sau de a realiza legături între cunoştinţele asimilate
prin intermediul diferitelor discipline de învăţământ într-o anumită perioadă şcolară.
Lucrând în cadrul unui proiect, elevul se desprinde cu munca organizată, urmărind
realizarea unui scop autopropus, cu o activitate în care trebuie să identifice şi să gestioneze în
mod raţional resursele, informaţionale şi materiale.
Pentru ca scopul propus să aibă finalitate, trebuie respectate anumite principii
democratice: ,,Cooperare, co-participare/ Co-influenţă, negociere/ Luarea deciziilor în comun/
Coresponsabilitate/ Libertatea iniţiativei,/ Respect şi toleranţă.”
Acestă metodă a permis dobândirea de către copii a unor deprinderi şi abilităţi prin
care ulterior, s-a putut realiza înţelegerea şi producerea unor raţionamente autentice, devenind
astfel participanţi activi în viaţa de zi cu zi. Am putut astfel, să fac trecerea de la modelele
tradiţionale, care limitează uneori realizarea cunoaşterii, la cunoaşterea în cadrul unei
cercetări practice, care le-a oferit copiilor posibilitatea de a exploata în profunzime domenii
noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta competenţe precum
creativitatea, spiritul de iniţiativă, capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă.
Prin metoda proiectului am putut plasa elevul în centrul proiectării didactice, am
putut realiza o mai bună corelare gândire - învăţare, copilul a intrat în contact direct cu
realitatea cercetată, iar obiectele, fenomenele, au fost investigate în dimensiunile şi
caracteristicile reale, aşa cum se manifstă în realitatea concretă.
În concluzie, elevii trebuie eliberaţi de orice fel de constrângeri, trebuie lăsaţi să caute
noul, să-şi descopere libertatea, plăcerea de a crea şi trăi, aşa cum se spune în citatul următor:
,,Nu există deloc lucruri mari, nici lucruri mărunte. Există altceva. Altceva înseamnă ceea cemi place şi ceea ce fac.”
(Jacque Prever)
BIBLIOGRAFIE :
-Alois Gherguţ- Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale , ED.Polirom , Iaşi , 2006
-Adina Băran-Pescaru, Parteneriat în educaţie, Ed. Aramis Print, Bucureşti, 2004, cap. 2.
- Dumitraşcu D. s.a. - Managementul proiectului, Univ.”L.Blaga” Sibiu, 2008
- *** - Management de proiect, CJRAE, Braşov .
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VOLUNTARIATUL ÎN ROMÂNIA

Profesor Tomiţa Codruţa
Grup Şcolar Tehnic Reşiţa
O definiţie a voluntariatului adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului este
„activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a
primi o contraprestaţie materială”.
Voluntariatul promovează cetăţenia activă putând fi susţinute şi întărite valorile legate
de comunitate. Persoanele pot să-şi exercite drepturile şi responsabilităţile de membrii ai
comunităţilor, învaţă şi se dezvoltă personal şi profesional.
Voluntariatul nu te conectează doar la nevoile comunităţii, ci şi la oameni, se pot
stabili puncte de legătură, se pot micşora distanţele şi înlătura mai mult sau mai puţin
diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună, în comunităţi sănătoase, să
conlucrăm, să ne conturăm destinul.
A fi voluntar înseamnă să vrei să ajuţi, să-ţi donezi din timpul tău şi să-ţi foloseşti
capacităţile dar şi empatia, dorinţa de a te apropia de oameni ca şi energia, într-un scop
nobil, acela de a participa la îmbunătăţirea vieţii celor dezavantajaţi.
Voluntariatul îţi oferă posibilitatea de acţiune, de aţi pune în practică ideile, de a iniţia
proiecte şi implica mai mult pentru a susţine o cauză insuficient abordată.
Primii paşi spre voluntariat îi vei face după ce vei răspunde la întrebările:
- Ce anume mă pasionează cu adevărat?
- Cât timp sunt dispus să investesc pentru asta?
- Ce vreau să ofer ca voluntar?
- Ce vreau să învăţ?
Apoi se poate găsi organizaţia a cărei viziune o împărtăşim precum şi domeniul/
domeniile în care derulează proiecte, spre exemplu: servicii sociale, protecţia mediului,
cultură, sport, protecţie civilă, drepturile omului, dezvoltare internaţională şi lista poate
continua. Poţi accesa http://www.cev.be/ , Reţeaua Europeană a centrelor de voluntariat
naţionale şi regionale şi primeşti informaţiile de care ai nevoie.
Odată ce te-ai oferit ca voluntar ai anumite responsabilităţi, poţi să-ţi alegi tipul de
activitate pe care vrei s-o faci, poţi să decizi asupra unui orar, dar orice responsabilitate
trebuie dusă până la capăt cu seriozitate şi orice relaţie să se desfăşoare pe baza unui respect
reciproc.
Nu doar ONG-urile pot implica voluntari în serviciile pe care le oferă comunităţii ci şi
instituţiile publice(Direcţia de protecţie a copilului, şcolile dar şi altele).
Pentru a marca 10ani de dezvoltare a mişcării voluntariatului, Uniunea Europeană a
declarat anul 2011 drept Anul European al Voluntariatului.
Se aşteaptă de la acest an creşterea gradului de recunoaştere a valorii pe care
voluntariatul poate s-o aibă pentru comunitate, recunoaştere atât din partea oamenilor care
doresc să se implice din ce în ce mai mult în problemele comunităţii, dar şi recunoaştere a
autorităţilor care trebuie să-şi asume dezvoltarea acestei mişcări.
Sloganul sub care se desfăşoară acest an este: „Oferă-te voluntar, schimbă ceva!‖.
La baza deciziei Consiliului UE a stat argumentul conform căruia prin încurajarea
cetăţeniei active se consolidează coeziunea socială, se concretizează valori precum
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solidaritatea şi nediscriminarea, valori care contribuie la dezvoltarea armonioasă a societăţii
europene.
Anul 2011 este dedicat celor peste 100 milioane persoane implicate în acţiuni de
voluntariat înscrise în programul Anul European al Voluntariatului 2011, program care se
desfăşoară în paralel în toate ţările UE.
Pentru desfăşurarea programului, România ş-a stabilit obiective proprii.
În acest sens se menţionează două dintre ele, primul obiectiv fiind: crearea unei platforme online pentru a strânge toate serviciile pe care voluntariatul le oferă în diversele comunităţi din
ţară, astfel încât atunci când cineva are nevoie să poată să apeleze pentru a fi ajutat.
Un alt obiectiv fiind, ca la sfârşitul acestui an să se realizeze un cadru legal, coerent pentru
mişcarea voluntariatului şi a relaţiei voluntarilor cu organizaţia din care fac parte, precum şi
recunoaşterea competenţelor voluntarilor.
Mişcarea de voluntariat a fost revigorată după decembrie 1989, primele semne de
revigorare au venit din exterior când România a început să primească voluntari prin programe
americane dar şi programe europene derulate de diverse instituţii. Aceşti voluntari au început
să readucă tradiţia voluntariatului în România şi ulterior aceasta s-a propagat în rândul
populaţiei autohtone astfel că mişcarea de voluntariat s-a dezvoltat, dar încă mai are nevoie de
dezvoltare. După cum se spune „tradiţia nu se moşteneşte ci se câştigă”.
Din punctul de vedere al numărului de voluntari, România este clasată în zona
inferioară a nivelului de implicare între alte ţări europene, media noastră este de 20%, la nivel
european fiind de 30%, multe ţări din Europa având nivel de implicare care depăşeşte 50%din
populaţia lor. Marea majoritate sunt ţările nordice, dar şi Austria se remarcă cu un nivel de
peste 50%.
Din punct de vedere al profilului voluntarilor, România este caracterizată de
implicarea oamenilor tineri până la 35 ani, dar se remarcă şi o îmbunătăţire a implicării
vârstnicilor care depăşesc vârsta de 50 ani, majoritatea activităţilor fiind afiliate cu biserica
sau organizaţii cu caracter religios.
Din punct de vedere al infrastructurii, al elementelor care sprijină voluntariatul, există
în România organizaţii care lucrează cu voluntari, există federaţii de organizaţii care
facilitează dialogul cu autorităţile.
Pe de altă parte România duce lipsă de politici coerente în domeniul voluntariatului,
nu avem o strategie naţională sau un program naţional de susţinere a acestei mişcări şi nu
avem nici o instituţie ca partener de dialog.
Voluntariatul are o natură orizontală care îl face să se întâmple în toate domeniile de
activitate şi nu există o unitate de viziune cu privire la voluntariat, de aceea de multe ori
dialogul este fragmentat pe domenii de activitate şi pe instituţii.
Ce ar fi de făcut pentru dezvoltarea voluntariatului?
Avem o lege a voluntariatului care s-a adoptat în 2001 şi care are nevoie de mici
modificări pentru a se adapta la realităţile care există în ţara noastră, deci ar fi de clarificat
cadrul legislativ, mai sunt alte legi care fac referire la activităţi de voluntariat în diferite
domenii de activitate şi care ar necesita corelarea între ele şi cu legea fundamentală , legea
voluntariatului.
Ar fi de definit unele mecanisme de recunoaştere a competenţelor care sunt dobândite
prin voluntariat pentru că aceasta este o formă de învăţare pentru foarte mulţi oameni, ei
dobândesc abilităţi şi competenţe pe care nu şi le pot recunoaşte pentru a le utiliza în sistemul
de educaţie, de exemplu, sau pe piaţa muncii.
La nivel de promovare, la nivel de mentalitate, există câteva restanţe legate de fosta
muncă patriotică pe care foarte mulţi o invocă atunci când vorbim de voluntariat, explicaţia
este că munca patriotică era impusă pe când voluntariatul este o opţiune, eşti liber să fii sau
să nu fii voluntar. Cei care sunt trebuie apreciaţi şi sprijiniţi în demersul lor.
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În ce constă sprijinul voluntarilor?
Prin programele sociale lansate şi susţinute financiar de fundaţii nonguvernamentale,
voluntari ai asociaţiilor desfăşoară proiecte în domeniul sănătăţii, educaţiei şi asistenţei
sociale prin care sprijină copii, bătrâni şi adulţi bolnavi sau defavorizaţi, oferindu-le servicii
sociale sau alternative.
De asemenea organizaţiile nonprofit contribuie cu donaţii care să ajute la bunul mers
al lucrurilor în societate.
Implicarea a tot mai mulţi voluntari înseamnă creşterea gradului de recunoaştere şi
înţelegere a valorii pe care voluntariatul o aduce în comunitate dar şi individului care se
implică în asemenea acţiuni.
La nivelul instituţiilor de învăţământ se desfăşoară proiecte care au ca scop formarea
şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat în rândul copiilor, în
vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei active.
Prin implicarea copiilor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm la aceştia
responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine ceea ce îi ajută la
dezvoltarea personală.
Bibliografie
http:// www.youtube.com/

VOLUNTARIATUL – DOVADĂ DE RESPONSABILITATE
Prof. Humita Alina , Grupul Şsolar Tehnic Reşiţa
”Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de
orice persoană fizica, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; activitatea de
interes public este activitatea desfaşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale,
protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţamânt,
ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi
altele asemenea.” (definiţia din Legea Voluntariatului 2006)
”Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană
fizică îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură
financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este
implicată.” (definiţia Pro Vobis)
”Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană
fizică, în folosul altora, făra a primi o contraprestaţie materială.” (Definiţie adoptată de
Consiliul National al Voluntariatului, iunie 2002)

98

”Orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.”
(Tracker)
”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi
fără a urmări un câştig financiar imediat.” (Scheier)
”Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la
recompense financiare." (Manover)
Acestea sunt câteva definiţii ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiţie
voluntariatul este atitudinea fiecăruia faţă de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim
desigur la respectul pentru oameni, punctualitate, credibilitate, cinste, persevenenţă,
consecvenţă, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să înveţe încă de mici – o relaţie sănătoasă
cu oamenii şi cu mediul înconjurător.
Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat,
trăiesc în solidaritate şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru
efectuat în 2006 relevă faptul că 3 din 10 europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că
aproape 80% din respondenţi consideră că activităţile de voluntariat reprezintă o parte
importantă a vieţii demografice în Europa.
Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea
ce este comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se
ajuta reciproc, pentru a îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător,
pentru a participa în campanii pentru drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a
asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în
câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită.
Voluntariatul nu este o noţiune nouă românilor aşa cum nu este nouă pentru niciun
popor, pentru nicio colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună
pentru atingerea scopurilor pe care şi le-au propus, fie că-şi strângeau recoltele, îşi construiau
o casă, ridicau o biserică sau o şcoală în comunitatea lor. Din păcate însă deceniile de
totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. Adesea, în
special după Revoluţia din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care
mulţi dintre români erau obligaţi să o facă în timpul regimului comunist, şi în urma căreia
nimeni nu era câştigat nici din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată
motivul pentru care primele organizaţii nonguvernamentale care implicau voluntari au fost
privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-şi descopere identitatea, să-şi descopere
valorile, să-şi preţuiască semenii şi să muncească împreună pentru construirea a ceea ce se
doreşte a fi o Românie modernă, ţară a Uniunii Europene a secolului XXI.
În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitaţi
încă din 1990, o mare importanţă având organizaţiile internaţionale (Peace Corps,
Voluntary Service Overseas, World Vision, Habitat for Humanity) care trimit voluntari în
România sau deschid filiale în ţara noastră aducând astfel cu ele experienţa în
managementul voluntarilor. În 1997 ia fiinţă primul centru de voluntariat independent din
România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi declarat anul International al Voluntariatului de catre
Natiunile Unite, în acelaşi an se adoptă legea voluntariatului şi se lansează pagina de web
dedicată voluntariatului www.voluntariat.ro şi prima revistă dedicată managerilor de
voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe tradiţia anuală a Săptămânii naţionale a
Voluntariatului.
De ce voluntariatul contează?
Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite
vârste, femei şi bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni
de toate naţionalităţile
Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de
activităţi educative şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune
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comunitară şi pentru mediul înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care
persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la schimbări pozitive.
Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei
societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la
crearea de capital social. Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie
Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele
societăţii. Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare
pentru a identifica, a da voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută
la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii
Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie
estimativ cu 5% în PIB-ul economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind
puternic de munca voluntarilor pentru a-şi susţine activităţile
Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autorităţile
publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor
dintre activităţile de voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare
Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un
instrument esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi
exersează abilităţi şi îşi extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea
şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la dezvoltare personală şi socială.
În timp ce unii participă cu interes la acţiunile de voluntariat, alţii nu fac voluntariat. Aceasta
se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi
lipsa informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că
“nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare;
lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică; vizele şi alte
bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de
costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii,
guvern, sectorul de afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru
voluntariat. În timp ce UE a acordat din ce în ce mai mare importanţă voluntariatului în toate
formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află încă departe de a avea o strategie la
nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul pentru a acţiona la
întregul potenţial. Ceea ce trebuie să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă
o contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iţi doreşti
acest lucru! "Faptul că nu poţi să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh
Brilliant)
Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem
ceva de pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului
sau oraşului în care trăim sau în folosul comunităţii în general. Important este să ne dorim
acest lucru şi să gasim organizaţia care sa ne ofere oportunitatea de a face acest lucru. Pentru
o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi.Tinerii îşi pot construi un CV
atractiv, testează o posibila cariera, îşi fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus
ajută la crearea unei societăţi mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au
posibilitatea să-şi împărtăşească experienţa şi au satisfacţia că sunt încă utili. Pentru copii şi
adolescenţi e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei îşi formează astfel
deprinderi şi abilităţi adăpostindu-se de tentaţiile periculoase ca drogurile, tutunul, violenţa.
Ei au astfel şansa de a deveni adulţi responsabili.Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă
aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi
schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi). Aşadar, de ce sa fii voluntar?
Pentru că e distractiv; pentru a câştiga experienţă; pentru a nu irosi timp preţios făcând lucruri
lipsite de importanţă sau chiar dăunătoare; pentru a-ţi face noi prieteni din toată lumea; pentru
a învăţa lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primeşti de la viaţă;
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pentru a ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru a-ţi face datoria de om;
pentru a ajuta la crearea unei lumi mai bune.
"Uneori mă întrebam de ce nu face cineva ceva…apoi am inţeles că acel ”cineva” sunt eu!"
(anonim)
Fiecare dintre noi poate găsi scuze pentru a nu face nimic dar în acelaşi timp fiecare
poate găsi ceva de făcut. Ca voluntar, poţi să te implici într-o varietate de proiecte şi domenii,
printre care:
Social: consiliere si informare pe diferite teme; meditarea unor elevi cu probleme; campanii
pe teme legate de profilul organizatiei (drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.); pregatirea
şi distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizaţiei (de exemplu hrană, îmbrăcăminte).
Ecologic: igienizarea unor parcuri sau zone de joaca pentru copii; campanii de promovare a
reciclarii diferitelor materiale;
Civic strangere de semnături pentru diferite iniţiative; promovarea principiilor democratice în
comunitate; trimiterea de scrisori in sprijinul unor iniţiative; semnalarea oricăror abuzuri sau
fraude.
Cultural realizarea de publicatii specifice;ore de dirigentie pe teme culturale; secretariat,
fotocopiere, îndosariere; activitate de relaţii cu publicul; organizarea de evenimente.
Sănătate campanii de promovare a sănătaţii (educaţie sexuală, alimentaţie sănătoasă,
prevenirea fumatului sau a utilizării drogurilor şi alcoolului); servicii pentru pacienţii din
spitale;
Rolul cel mai important în educarea tinerilor pentru voluntariat îl are şcoala şi marile şcoli cu
renume din Europa sunt un exemplu bun în acest sens. Elevii acestor şcoli sunt îndrumaţi să
volunarieze şi activitatea de voluntar ocupă un loc important în CV-ul lor.
De asemenea unele persoane publice oferă un exemplu în ceea ce priveşte implicarea prin
voluntariat la viaţa societăţii
Regele Mihai şi Principesa Margareta voluntariază pentru a ajuta familiile nevoiaşe
Prin puterea exemplului tinerii pot învăţa să se implice în viaţa comunităţii. Înainte de a

transmite elevilor săi informaţii şcoala trebuie să transmită adevăratele valori, să formeze
oameni sensibili la nevoile societăţii.
Bibliografie:
www.voluntar.ro
http://www.provobis.ro/
http://evoluntar.ro/forum/
http://casa-regala.blogspot.com.
www.habitatbeius.ro
www.munca.ro
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ÎN CONDIŢIILE PROGRESULUI
TEHNICO-ŞTIINŢIFIC CONTEMPORAN
Wetternek Mihaela – Grup Şcolar Tehnic Reşiţa

Oportunitatea programului de formare, schimbarea de fond a sistemului educaţional,
asigurarea calităţii procesului de educare sunt direct legate de calitatea profesională a
formatorilor direcţi, precum şi de capacitatea de adecvare a şcolii la condiţiile şi cerinţele
pieţei muncii. Reorientarea şcolii româneşti în context european impune restructurări de
sistem, inovare de proces şi metodologie, regândirea misiunii profesionale a formatorilor, la
nivelul formării iniţiale, de specialitate, a formării continue, precum şi din perspectiva
managerială, managementul clasei şi managementul organizaţiei şcolare.
Pentru ca educatorul să devină un real agent al schimbării, trebuie să-şi schimbe
concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină model de
integrare socio-profesională şi educaţie permanentă, să participe la managementul
instituţional, să coopereze cu comunitatea, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure
un învăţământ de calitate. Se impune regândirea profilului de competenţă al profesorului în
contextul managementului educaţional.
Pregătirea iniţială şi continuă a profesorilor trebuie să conducă la profesionalizarea
atât a funcţiei didactice cât şi a celei manageriale. Profesorul este cel care conduce procesul
de instruire - educare, formare/dezvoltare a elevilor. Finalitatea acestei formări trebuie să se
regăsească în succesul activităţii educative. Având în vedere exigenţele actuale ale procesului
educaţional, este necesară formarea atât de specialitate cât şi managerială a cadrelor didactice.
Profesorul trebuie să se autoevalueze conştient şi realist, să se privească pe sine în oglinda
clasei, pentru a sesiza, a înţelege, a aborda şi a exercita, cu profesionalism, conducerea
educaţiei şi instruirii, pentru a-şi cunoaşte propriile resurse, limite, pentru a se autoforma. Se
impune totodată ca managementul educaţional să devină parte componentă a culturii
interdiscipinare a profesorului - educator, alături de cultura de specialitate, psihopedagogică şi
metodică.
Pregătirea profesională continuă permite menţinerea la un standard ridicat a
competenţei profesionale, dobândirea de noi competenţe, acestea determinând aprecierea
superioară a muncii fiecăruia. La nivelul fiecărui domeniu profesional există forme concrete
de formare şi perfecţionare, conform cu menţiunile existente şi cu tipul de management
aplicat în domeniul respectiv. Orice instituţie, trebuie să menţină o stare de presiune continuă
asupra angajaţilor şi managerilor săi, pentru ca aceştia să fie motivaţi pentru
autoperfecţionare, evitându-se, astfel, uzura cunoştinţelor. În scopul îmbunătăţirii pregătirii
profesionale, se face simţită necesitatea întreprinderii următoarelor acţiuni:
– cunoaşterea cât mai exactă a cererii de pregătire profesională;
– organizarea celor interesaţi asupra posibilităţilor de pregătire profesională;
– organizarea unor evidenţe clare privind pregătirea profesională a subordonaţilor în fiecare
unitate;
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– motivarea subordonaţilor şi sprijinirea celor care doresc să-şi îmbunătăţească pregătirea
profesională;
– identificarea preocupărilor pentru aplicarea celor învăţate;
– realizarea unui control al acţiunilor de pregătire profesională;
– coordonarea acţiunilor de pregătire profesională continuă, fără a frâna iniţiativele
Acest proces nu trebuie lăsat la voia întâmplării, ci trebuie dirijat, coordonat printr-un
management adecvat pe două planuri de referinţă:
a. un plan extern, ce vizează activităţile ce au loc în această direcţie în afara instituţiei,
unităţii, şi se referă la pregătirea profesională într-un cadru formal (instituţii de învăţământ
specializate), organizându-se forme de perfecţionare profesională deschise tuturor celor
interesaţi;
b. un plan intern, care vizează activităţile derulate în instituţie, în direcţia pregătirii
profesionale şi, mai ales a perfecţionării.
Metodologia specifică perfecţionării profesionale, pe care trebuie să cunoască şi să o
aplice orice manager profesionist şi responsabil faţă de calitatea procesului instructiveducativ, cuprinde mai multe etape:
a) identificarea nevoilor de pregătire şi perfecţionare;
b) elaborarea de programe de pregătire şi perfecţionare profesională conform cerinţelor
structurilor superioare;
c) derularea programelor;
d) controlul desfăşurării programelor;
e) evaluarea programelor şi a eficienţei activităţilor de pregătire şi perfecţionare profesională,
în scopul dezvoltării personale şi profesionale;
f) ameliorarea, perfecţionarea, continuarea, stagnarea programelor derulate, în funcţie de
rezultate.
Obiectivele formării profesionale
Investiţia unei instituţii în procesul pregătirii continue se poate bucura de efecte atât
imediate, cât şi în perspectivă. Ea conduce la creşterea performanţelor salariaţilor şi la
adaptarea acestora la schimbările structurale, sociale şi tehnologice.
Aceste obiective pot fi:
– actualizarea cunoştinţelor în domeniul modificărilor legislative;
– perfecţionarea capacităţii de rezolvare a problemelor;
– actualizarea cunoştinţelor în domeniul activităţii profesionale;
– executarea unor lucrări şi activităţi specifice;
– rezolvarea unor sarcini noi;
– lărgirea ariei cunoştinţelor profesionale şi dezvoltarea competenţelor interdisciplinare;
– îmbunătăţirea capacităţii de comunicare;
Responsabilităţile formării profesionale
Compartimentul responsabil cu pregătirea continuă împreună cu comandantul unităţii:
– concepe programul de pregătire;
– coordonează programul de pregătire;
– asigură mijloacele necesare pregătirii;
Şeful structurii funcţionale/compartimentului:
– furnizează informaţii privind pregătirea subordonaţilor;
– asigură supravegherea pregătirii;
– conduce pregătirea la locul de muncă;
– urmăreşte evoluţia potenţialului subordonaţilor;
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– participă şi susţine schimbările structurale
Pregătirea continuă şi formarea profesională este, nu în ultimul rând, o
responsabilitate individuală.
Pregătirea organizată de unităţi se poate realiza prin:
– consilierea, îndrumarea celor care se pregătesc de către experţi, specialişti sub forma unor
dezbateri, ateliere de lucru bazate pe evaluarea performanţelor individuale;
– demonstraţia, argumentarea prin explicare şi exemplificare, prin efectuarea de către un
specialist a unor activităţi, aplicaţii, în faţa celor care trebuie să înveţe, să se specializeze;
– instruirea prin formatori, consilieri şi profesori specializaţi în domeniu;
– jocul de rol, simularea, rotaţia pe mai multe posturi, personalul şi salariaţii confruntându-se
direct cu cerinţele şi dificultăţile fiecărui post;
– învăţarea prin acţiune în atelierele de lucru, în echipe;
– studiul individual (studierea legislaţiei în vigoare, actualizarea cunoştinţelor specifice
postului).
Pregătirea asigurată de către instituţii de învăţământ specializate şi pregătirea
autoplanificată prin:
– cursuri de carieră, organizate în vederea formării iniţiale, acordării unor grade;
– cursuri de perfecţionare, de recalificare, reprofesionalizare – vizează dezvoltarea
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale;
– cursuri organizate de instituţii specializate în acest domeniu: centre de formare, instituţii de
învăţământ;
– programe de perfecţionare a personalului de conducere în cadrul instituţiei, de către instituţii
abilitate, specializate în trainingul managerial;
– completarea studiilor în instituţii de învăţământ la cursurile cu frecvenţă redusă, prin
(învăţământ deschis la distanţă), fără scoaterea din activitate;
– stagii de formare, specializare în propria instituţie sau la alte instituţii din ţară şi străinătate;
– cursuri de iniţiere şi perfecţionare în domeniul limbilor străine;
– cursuri postuniversitare, masterat, doctorat, cu sau fără scoatere din activitate;
– participarea la cursuri şi seminarii bazate pe utilizarea unor teme interactive de învăţare,
respectiv pe implicarea directă a cursanţilor la prelegerile şi dezbaterile de seminar;
– efectuarea de stagii de specializare.
De reţinut este faptul că formarea şi perfecţionarea trebuie să fie o preocupare
constantă pentru managementul instituţiilor şi, mai mult decât atât, orice manager să
urmărească incitarea personalului la participarea cu interes la activităţile de formare
continuă şi perfecţionare.
Modelul tradiţional urmăreşte ca prin intermediul formelor clasice de învăţare,
personalul să-şi însuşească noi cunoştinţe şi metode de exercitare a profesiei.
Acestea au ca efect crearea de noi atitudini şi valori care determină modificarea
comportamentului de muncă al personalului. Efectul acestui lanţ de schimbări se va reflecta în
eficientizarea activităţii fiecărui salariat.
Perfecţionarea şi reorientarea au ca scop evitarea perimării formării profesionale iniţiale, prin
reintegrare în forme de pregătire.
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ŞCOALA CA AGENT DE SOCIALIZARE SI FORMATOR AL
COMPETENŢELOR SOCIALE PRIN ACTIVITĂŢI DE
VOLUNTARIAT
Stelică TIMOFTE - Grup Şcolar Tehnic Reşiţa
Având ca bază conceptuală teorii şi modele explicative recunoscute, am dorit să
studiem practicile specifice de socializare din şcoala românească, pentru a face recomandări
de ordin practic - aplicativ în ceea ce priveşte realizarea cu succes a socializării în şcoală.
OMUL este, prin natura lui, o fiinţă socială. Viaţa sa este puternic socializată,
culturalizată, impreganată de simboluri, valori, coduri, norme, moduri de „se cade...”, moduri
de „nu se cade...”, patternuri atitudinale şi comportamentale. Existenţa omului nu poate fi
gândită şi realizată în afara grupurilor sau interacţiunilor sociale. Cazurile celebre ale unor
copii găsiţi în izolare, crescuţi fie printre animale, fie departe de societate demonstrează fără
îndoială importanţa mediului social, a interacţiunilor sociale pentru transformarea
potenţialităţii umane în realitate, pentru modelarea personalităţii umane în scopul funcţionării
individului în planul social. Oamenii sunt, în ultimă instanţă, un produs al societăţii în care
trăiesc, societate care îi modelează şi îi formează după structurile ei şi, uneori, după criterii ce
scapă voinţei şi controlului conştient al acestora.
Din prima clipă a existenţei sale copilul este introdus într-o realitate modelată social ce
există în mod obiectiv, independent de voinţa şi existenţa nou-născutului. În momentul
naşterii, fiinţă umană intră într-un labirint al relaţiilor sociale prin intermediul cărora îşi
însuşeşte şi interiorizează valori fundamentale comune, simboluri, reprezentări colective,
aşteptări, modele comportamentale, scheme de relaţionale considerate bune în câmpul social
al fiinţării sale.
Cu toate acestea, socializarea nu este o simplă repetiţie socială, ea nu împiedică
schimbarea socială, inovarea, interpretarea personală a realităţii sociale. Socializarea
presupune interacţiuni între subiectul socializator şi cel socializat, cu schimbări în ambele
planuri (a se vedea cazurile de părinţi cărora proprii copii le-au modificat principii, asumate
anterior dobândirii statutului de părinte, în ce priveşte educaţia). Aceste interacţiuni se produc
cu interpretarea a ceea ce se învaţă, cu posibilitatea contestării, opunerii, propunerii de
alternative sau trasării de tuşe personale în ceea ce priveşte asumarea şi punerea în practică.
Astfel că rezultatul obţinut nu este unul multiplicat identic în felul de a fi, de a gândi şi de a
acţiona al indivizilor. Subiectivitatea fiecăruia şi contextele particulare în care existăm fiecare
dintre noi transformă influenţele externe în produse personalizate, proprii fiecărui individ în
parte. Prin urmare, putem vorbi de o imensă varietate individuală pe o axă continuă ce merge
de la conformismul absolut la devianţă. În acest fel putem explica dinamismul social şi
schimbarea socială.
Devenirea socială a omului reprezintă una din temele majore ale ştiinţelor sociale,
preocupându-i în egală măsură pe filozofi, psihologi, sociologi, pedagogi, antropologi.
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Multitudinea de teorii şi, implicit, de ipoteze şi răspunsuri formulate asupra socializării,
generează o hartă conceptuală extinsă: individ, societate, educaţie, aculturaţie, enculturaţie,
influenţă socială, manipulare, ideologizare, control social, valori, norme, atitudini, patternuri
comportamentale, clase sociale, coduri lingvistice, grupuri sociale, conformare, normalizare,
obedienţă, adaptare, integrare, transformare, inovare, etichetare, devianţă etc.
1. Şcoala reprezintă un spaţiu cu mare responsabilitate în realizarea socializării
deoarece:
1.1.şcoala face o punte între două etape importante în socializare: socializarea din
spaţiul familial (micro-socializarea) şi socializarea din macro-spaţiul social
(macro-socializarea);
1.2.şcoala are responsabilitatea atingerii unor finalităţi explicit formulate de către
organismele oficiale, în lumina politicilor educaţionale promovate la nivel
naţional. Aceste finalităţi vizează toate laturile personalităţii umane, inclusiv
devenirea socială a persoanei (socializarea);
1.3.o importanţă deosebită pentru inserţia socială optimă o reprezintă competenţele
în plan social, interacţional. Or, şcoala este instituţia care poate să vizeze atât zona
academicului, a cunoştinţelor şi competenţelor de nivel intelectual, dar şi zona
socialului, a cunoştinţelor şi competenţelor de nivel interacţional, a exersării unor
roluri diferite, nuanţate, subsumate statutului de elev, care, în acelaşi timp,
reprezintă un viitor adult.
2. Şcoala reprezintă un spaţiu privilegiat al socializării deoarece:
2.1. este un spaţiu al învăţării, al experimentării, al dreptului la încercare şi eroare;
2.2. şcoala îi oferă copilului posibilitatea şi oportunitatea de a se forma într-un
grup de covârstnici (egali) cu care are interacţiuni multiple, adeseori desfăşurate
fără controlul adulţilor. În clasa de elevi copilul experimentează o societate în
miniatură, guvernată după legi sociale general valabile, dar şi după legi proprii,
rezultate din interacţiunile membrilor ce ajung împreună la o normativitate
considerată acceptabilă şi benefică din perspectiva valorilor grupului;
2.3. în şcoală copilul întâlneşte alţi adulţi decât cei al căror rol socializator a fost
activ în perioada preşcolară;
2.4. şcoala reprezintă acum o resursă comunitară, prin urmare ea oferă copiilor
posibilităţi de interacţiune socială mult mai largi şi dispune de resurse multiple.
Ipoteze:
1. Dacă documentele de politică şcolară subliniază importanţa realizării unor finalităţi de
natură socială, atunci în procesul instructiv – educativ se va realiza un echilibru între
planul intelectual şi cel social al formării elevilor.
2. Dacă socializarea este afirmată ca proces explicit în documentele de politică şcolară,
atunci practicile de socializare ale şcolii sunt într-o mare măsură explicite, voluntare,
sistematice.
3. Dacă profesorii au o atitudine favorabilă socializării prin intermediul şcolii, atunci ei
vor iniţia şi activa în spaţiul şcolar, curricular şi extracurricular, practici care să susţină
componenta socială a activităţilor specifice.
4. Dacă în şcoală sunt dezvoltate practici de socializare activate constant şi coerent,
atunci se vor obţine efecte pozitive în planul parametrilor sociali ai organizaţiei
şcolare (ataşament faţă de organizaţie, satisfacţie personală, coeziune socială).
Obiectivele:
1. Investigarea câmpul conceptual al problematicii „SOCIALIZĂRII”, cu delimitări şi
lămuriri terminologice;
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2. Analiza contribuţiilor teoretice semnificative din sociologie şi psihologie cu privire la
socializare şi deducerea unor colorare educative importante pentru practica pedagogică
din clasă şi şcoală;
3. Descrierea etapelor procesului de socializare şi a acţiunii specifice principalilor
agenţilor socializatori.
4. Analiza specificului şcolii ca instanţă socializatoare: rolul profesorilor, rolul clasei de
elevi, rolul curriculum-ului, rolul mediului şcolar în procesele socializante etc.
5. Identificarea măsurii în care şcoala conştientizează rolul ei socializator şi care este
importanţa acordată acestui rol, raportat la cerinţele documentelor de politică şcolară;
6. Descrierea modului în care profesorii sunt implicaţi în socializarea elevilor lor şi care
este maniera specifică de a acţiona (socializare constrângătoare, conformistă sau
socializare inductivă, participativă);
7. Identificarea acelor practici de socializare ce merită a fi reţinute şi multiplicate (bune
practici) datorită efectelor pozitive pe care le generează atât la nivelul indivizilor
(elevi, profesori) cât şi la nivelul grupurilor şi organizaţiei, în ansamblu;
8. Elaborarea de recomandări privind activităţi cu rol socializator şi a unor instrumente
utile profesorilor pentru realizarea optimă a socializării elevilor lor, indiferent de
disciplina de învăţământ predată;
9. Elaborarea de recomandări privind activităţile de dezvoltare profesională a cadrelor
didactice, manageri şcolari şi alte categorii de personal din învăţământ.
Importanţa teoretică şi practică constă în faptul că oferă o imagine comprehensivă
şi exhaustivă asupra procesului socializării, în general, şi asupra specificului acestui proces în
cadrul şcolii, în special. Aspectul ce merită subliniat, din punct de vedere teoretic, este
abordarea acestui proces din perspectivă formativ – educativă, din punctul de vedere al unui
pedagog ce-şi pune întrebări şi propune soluţii cu privire la modul în care socializarea în
spaţiul şcolii poate deveni într-o mai mare măsură explicită, predominant voluntară,
sistematică, coerentă, orientată către finalităţi determinate, cu privire la modul în care
rezultatele şi efectele socializării pot fi optimizate, orientate pozitiv spre beneficiul atât al
indivizilor (elevilor), cât şi a socialului (fie că se cheamă clasa de elevi sau societatea în
ansamblu).
Astfel, elementele esenţiale ce conturează intensiunea conceptului socializare sunt
următoarele:
a. Socializarea este un proces stadial, continuu, nu reprezintă o ţintă finală, o stare finită, ci
o permanentă construire a identităţii individului prin interacţiunea sa cu planul social al
existenţei;
b. În plan social şi individual, socializarea îndeplineşte două funcţii complementare:
o o funcţie reproductiv – integrativă
o o funcţie transformativ – creativă;
c. Conţinutul procesului de socializare este alcătuit din valori, norme, atitudini, abilităţi
sociale, patternuri comportamentale (roluri sociale).
d. Practicile de socializare pot fi grupate în două mari categorii:
o Practica socializării pasive (presupune absolutizarea valorilor, normelor,
atitudinilor, modelelor comportamentale, acestea sunt imuabile şi trebuie
respectate fără abatere);
o Practica socializării active (presupune promovarea de către agentul socializator a
unei strategii informaţionale pentru motivarea copilului şi pentru conştientizarea
permanentă a comportamentului său, atât pentru sine cât şi pentru alţii, este
încurajată problematizarea, confruntarea argumentelor, analizele şi explicaţiile
raţionale);
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e. Rezultatele socializării se concretizează în următoarele tipuri sociale: individul autonom
(socializare de succes), individul conformist (hipersocializare), individul egocentric
(socializare incompletă), individul deviant – marginalizat (socializare ratată).
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