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I. PREZENTAREA  PROIECTULUI 
 

 

Strategia educației și formării profesionale pentru perioada 2015 - 2020 stabilește patru obiective 

strategice, astfel: 

Obiectivul strategic 1 - Îmbunătățirea relevanței sistemelor de FP pentru piața muncii; 

Obiectivul strategic 2 - Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare 

profesională; 

Obiectivul strategic 3 - Îmbunătățirea calității formării profesionale; 

Obiectivul strategic 4 - Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul 

formarii profesionale 

Proiectul „VISION – Viitor profesional pentru angajați” își propune să pună în practică aceste linii 

directoare atât prin obiectivele propuse, cât și prin activitățile de formare care au fost organizate și 

desfășurate în cadrul sau. 

 

Obiectivul general: Creșterea cu 602 persoane a numărului de angajați care beneficiază de 

oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru îmbunătățirea nivelului de calificare și 

dezvoltarea competențelor corelate cu nevoile pieței muncii, prin furnizarea de activități integrate, 

programe de formare profesională/calificare inclusiv consiliere și tutorat, cu accent pe adulții din 

mediul rural sau cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 

învățării dobândite în contexte non-formale sau informale, din regiunile Sud Vest Oltenia și Sud 

Muntenia. 

Obiectivul general este în concordanță cu AP6 ”Educație și competențe” și PI.10.iii. Îmbunătățirea 

accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârsta întru-un cadru 

formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor 

forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională 

și prin validarea competențelor dobândite. Proiectul contribuie la realizarea OS.6.12.POCU, 

îndeplinirea indicatorilor de realizare și rezultat asumați de România prin POCU deoarece 

activitățile propuse conduc la creșterea nivelului de calificare și dezvoltare de competențe corelate 

cu nevoile pieței muncii și a angajaților GT, la dezvoltarea de resurse umane competitive, la 

creșterea numărului de persoane certificate (indicator 4S110), la creșterea numărului persoanelor 

care își găsesc un loc de munca (indicator 4S111), la creșterea numărului persoanelor care urmează 

studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant (indicator 4S112). Prin oferta de 

formare și activitățile inovative, proiectul contribuie la ”creșterea participării la învățarea pe tot 

parcursul vierii și creșterea relevanței sistemelor de educație și formare profesională pentru piața 

muncii” (Strategia Învățarea pe tot Parcursul Vierii), la ”dezvoltarea unui sistem de educație și 

formare profesională adaptat cerințelor pieței muncii și nevoilor beneficiarilor direcți” (Strategia 
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EFP). Prin creșterea nivelului de calificare/competențe al celor 602 angajați grup țintă, proiectul 

contribuie conex la ”creșterea competitivității și sprijinirea dezvoltării societății bazate pe 

cunoaștere” (SNI). 

 

OG este derivat în patru obiective specifice (OS). Pentru fiecare OS au fost implementate activități 

cu rezultate SMART: 

 

Obiectivele specifice: 

Obiectiv Specific 1 (OS1): Creșterea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru 

angajați din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia prin desfășurarea unei campanii de 

informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participare la 

programele de FPC. 

OS1 s-a concretizat prin implementarea activității A.1.Campanie de informare și conștientizare 

pentru promovarea importanței formarii profesionale și participării la programe de FPC. 

 

Obiectiv Specific 2 (OS2): Încurajarea participării a 602 angajați la programele de FPC, 

dezvoltarea carierei și căutarea de oportunități pentru noi locuri de muncă prin consiliere 

profesională și tutorat. 

OS2 a fost realizat prin implementarea activităților: 

A.2. Consiliere profesionala și tutorat pentru grupul țintă 

A.2.1.Furnizarea de servicii de consiliere profesională și tutorat pentru încurajarea participării grupului 

țintă la programele de FPC, dezvoltarea carierei și căutarea de oportunități pentru noi locuri de muncă. 

 

Obiectivul specific 3 (OS3): Dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea abilitaților de bază și 

transversale care răspund nevoilor de formare profesională continuă a 602 persoane grup țintă din 

regiunile Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia, inclusiv prin evaluarea și certificarea rezultatelor 

învățării dobândite în contexte non-formale și informale. 

OS3 s-a concretizat prin implementarea activităților: 

A.3.Organizarea și derularea de programe de formare profesională continuă prin măsuri integrate și 

flexibile 

A.3.1. Organizarea programelor de formare profesională continuă prin măsuri integrate și flexibile 

A.3.2. Derularea programelor de formare profesională inițiere/ specializare/perfecționare. Evaluarea și 

Certificarea 

A.3.3. Derularea programelor de calificare. Evaluarea si Certificarea 

A.4. Evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării, competențelor profesionale dobândite în 

contexte non-formale și informale 

Acest obiectiv a contribuit la atingerea indicatorilor de rezultat și de realizare așa cum sunt definiți în 

POCU 2014-2020, AP6.”Educație și competențe”, PI.10.iii. OS612.”Creșterea participării la programele 

de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu 

vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 

învățării dobândite în contexte non formale și informale”. 
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Obiectiv Specific 4 (OS4): Crearea unui ecosistem educațional de învățare pe tot parcursul vieții 

pentru angajații grup țintă prin activități inovative. 

OS4 s-a concretizat prin implementarea activităților: 

A.5. Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional 

individualizat 

A.5.1.Activitati inovative pentru creșterea participării la FPC, oferirea unui sprijin educațional 

individualizat și transfer de bune practici 

A.5.2.Activități inovative de facilitare a învățării pe tot parcursul vieții 

 

Scopul proiectului 

 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documente strategice relevante: Strategia 

Națională de Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015-2020 (SNI), Strategia Educației și Formarii 

Profesionale din Romania (RO) 2016-2020 (Strategia EFP), PDR SV Oltenia (SVO) și PDR Sud 

Muntenia (SM) 2014-2020, Strategia Europa 2020, Acordul de parteneriat 2014-2010 care 

urmăresc ”creșterea inteligentă, realizabilă prin investiții majore în educație, cercetare și inovare 

sustenabilă, creșterea incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de munca și reducerea sărăciei, în 

acord cu principiile și instrumentele europene pentru cooperare în educație și formare profesională 

continuă” cu efect asupra ”creșterii economice pe termen lung”(SNI). Una din provocările pentru 

Romania este ”să asigure creșterea calității și a accesului ... la învățarea pe tot parcursul vieții și să 

le adapteze la necesitățile pieței forței de muncă” (Recomandările Consiliului-Programul național 

de reformă al RO2014). 

Activitățile proiectului au asigurat îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții 

pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea 

competentelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare 

profesională și prin validarea competențelor dobândite: 

• sprijin pentru participarea la FPC (formare/validare de competențe), pentru 332 angajați GT; 

• creșterea numărului de persoane certificate urmare a sprijinului acordat cu 240 persoane GT; 

• creșterea numărului de persoane care au beneficiat de validarea competențele dobândite în 

context non formal/informal cu 30 persoane GT. 

 

        Cursurile  din cadrul proiectului 

 

Activitatea de formare profesională și dobândire de competențe s-a desfășurat conform Legislației 

naționale în domeniul formarii profesionale, Cererii de finanțare și Graficului activităților 

proiectului. 

Activitatea inovativă de organizare a cursurilor a avut ca scop dezvoltarea competențelor 

participanților GT astfel încât să răspundă exigențelor pieței muncii și societății cunoașterii în 
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general: dezvoltarea competențelor specifice calificării de la locul de muncă; dezvoltarea de noi 

competențe care să le asigure mobilitatea pe piața muncii în continuă transformare în funcție de 

evoluția societății; manifestarea autonomiei, afirmarea/apărarea drepturilor, intereselor, 

responsabilităților; abilitatea de a acționa într-un context mai larg; folosirea limbajului, a 

simbolurilor și a textului în mod interactiv; folosirea interactivă a cunoștințelor și informațiilor; 

funcționarea în grupuri eterogene din punct de vedere social, relaționarea adecvată cu ceilalți, 

cooperarea, gestionarea și rezolvarea conflictelor. Programele de formare în integralitatea lui au 

fost organizate, inclusiv locațiile și spațiile de curs, de fiecare furnizor de formare în parte. 

Cursurile derulate in cadrul proiectului sunt: 

1. de inițiere:  

❖ ”Competențe informatice” 

❖ ”Instalator apa canal”  

❖ ”Asistent personal al persoanelor cu handicap grav”  

2. de specializare:  

❖ ”Manager resurse umane”  

❖ ”Operator/Introducere, prelucrare/validare date”  

3. de perfecționare:   

❖ ”Competențe antreprenoriale” 

4. de calificare  

❖ “Bucătar”, calificare nivel III, 720 ore, min. 10 clase;  

❖ ”Ospătar (chelner) – vânzător în unitățile de alimentație publică” calificare 

nivel III 

❖ ”Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice” calificare nivel III 

❖ ”Frizer. Coafor. Manichiurist. Pedichiurist”, calificare nivel III  

❖ ”Lucrător în comerț”, calificare nivel II 

 

Au fost organizate 24 grupe de curs FPC, din care 14 sunt cursuri de inițiere/specializare/ 

perfecționare și 10 de calificare. 

 

 

II. FPC ȘI ÎNVĂȚARE A ADULȚILOR PE TOT PARCURSUL VIEȚII   

  METODE ȘI TEHNICI INOVATIVE 
 

Prioritatea centrală a Programului de învățare pe tot parcursul vieții este să întărească 

contribuția adusă de educație și formarea profesională în atingerea obiectivului Lisabona de 

transformare a UE „în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de 

o creștere economică durabilă însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor 

de muncă și de o mai mare coeziune socială”, potrivit Comisiei Europene. 
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Formatorii și formabilii sunt puși în fața unei serii de noi provocări: 

▪ mobilitatea profesională și geografică a indivizilor în condițiile globalizării pieței forței de 

muncă. 

▪ accentuarea discrepanțelor între diverse grupuri sociale și creșterea riscului de excludere 

socială (cei care au pierdut prima șansă de a-și dezvolta competențe de bază în învățare vor 

continua să fie tot mai defavorizați); 

▪ dispersarea și fragmentarea sistemelor de valori la nivel social, de vreme ce adevărul este 

permanent chestionabil; 

▪ scăderea nivelului de coeziune socială, de vreme ce strategiile de supraviețuire sunt tot 

mai individualizate; 

▪ relativizarea sistemelor formale de educație și valorizarea altor contexte în care indivizii 

învață prin experiență proprie sau prin interacțiune cu ceilalți. 

Învățarea permanenta presupune: 

• Dobândirea si actualizarea oricărui tip de abilitați, interese, cunoștințe si calificări, 

începând cu educația preșcolara pana la perioada de după pensionare. Conceptul de Învățare 

permanenta promovează astfel dezvoltarea cunoștințelor si competentelor necesare fiecărui 

cetățean pentru a se adapta la o societate bazata pe cunoaștere si pentru a participa activ in toate 

sferele vieții economice si sociale, deținând astfel controlul propriului viitor. 

• Valorizarea oricăror forme de Învățare, incluzând: învățarea în contexte formale, cum ar 

fi, de exemplu, un curs urmat la universitate; învățarea non-formala, cum ar fi de pilda abilitățile 

profesionale dobândite la locul de muncă; învățarea informală, cum ar fi învățarea inter-generații 

(ex. părinți învățând să folosească mijloacele moderne de comunicare de la copiii lor sau învățarea 

unui instrument împreuna cu un prieten). 

Din această perspectivă, educația adulților cuprinde atât formarea profesională continuă (legată 

mai ales de progresul în carieră și în viața profesională), cât și componența de dezvoltare personală 

și civică (orientată mai ales pe educarea unei pasiuni, a unor interese personale de cunoaștere, de 

manifestare a comportamentului civic sau de petrecere a timpului liber). 

Astfel, într-o programă de Life Skills, se regăsesc lucrurile esențiale în învățare și în viață, 

structurate pe cei patru piloni ai educației din Raportul UNESCO al Comisiei Delors despre 

Educația secolului XXI din 1996. (Learning: The treasure within): 

LEARN TO KNOW – A ȘTI = CUNOȘTINȚE / CONȚINUTURI – Ce trebuie să știe 

formabilul? 

LEARN TO DO – A FACE = COMPORTAMENTE – Ce trebuie să facă formabilul? 

LEARN TO BE – A FI = ATITUDINI – Cum trebuie să se manifeste formabilul? 

LEARN TO LIVE TOGETHER – A CONVIEȚUI = PERFORMANȚE – Ce trebuie să știe să 

facă formabilul? 
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Diagrama dezvoltării abilităților de viață, cu valoare curriculară autentică, sintetizează simbolic 

treptele devenirii umane prin educație și formare: 

1. Cercul din centru cuprinde cele patru dimensiuni ale existenței umane: a fi, a ști, a face, a 

conviețui. 

2. Cercul doi dinspre centru cuprinde direcțiile generale de dezvoltare a abilităților de viață. 

3. Cercul al treilea este cel al competențelor cheie care stau la baza educației formale în școală. 

4. Cercul al patrulea este cel al abilităților de viață necesare pentru a trăi o viață de calitate. 
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Într-o societate bazată pe CUNOAȘTERE, al cărei motor este SCHIMBAREA, Sir Ken Robinson 

specifica faptul că „pe măsură ce ritmul schimbării continuă, crearea unor forme noi de educație 

bazate pe principii alternative nu este doar un moft romantic, ci un element esențial pentru 

împlinirea personală și pentru sustenabilitatea lumii pe care o creăm acum. 

Sistemele dominante de educație se bazează pe trei principii – sau mai bine zis presupoziții – care 

sunt exact opusul modului în care ne trăim viețile. În primul rând, ele promovează standardizarea 

și o accepție limitată asupra inteligenței în vreme ce talentul este divers și personal. În al doilea 

rând, ele încurajează conformitatea în vreme ce progresul și realizările culturale depind de 

cultivarea imaginației și creativității. În al treilea rând, sistemele de educație sunt liniare și rigide 

în vreme ce cursul fiecărei vieți, incluzând a noastră, este organic și imprevizibil în mare parte.” 

Având în vedere observațiile de mai sus, formarea profesională continuă își propune câteva 

obiective principale care să satisfacă cerințele unei societăți bazată pe cunoaștere și mereu în 

schimbare:  

- Obținerea unei calificări profesionale 

- Adaptarea angajaților la cerințele locului de muncă și ale postului respectiv 

- Promovarea la locul de muncă 

- Dezvoltarea carierei profesionale și promovarea pe posturi mai bune 

- Actualizarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru locul de muncă respectiv. 

- Perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază 

- Reconversia profesională pentru angajații care vor să lucreze în alt domeniu 

- Dobândirea de cunoștințe, metode și tehnici avansate, necesare activității profesionale 

- Actualizarea cunoștințelor specifice și perfecționarea pregătirii profesionale 

- Reconversia determinată de restructurări 

- Prevenirea riscului șomajului. 

Deși toate aceste avantaje favorizează orientarea spre formarea profesională, în piața muncii încă 

întâlnim reticențe de ambele părți. Unele țin de disponibilitatea timpului iar altele de investiția 

financiară, mai ales în perioadele de criză economică. Însă trebuie să privim dincolo de aceste 

piedici de moment pentru că beneficiile pe care le poate aduce formarea profesională se revarsă în 

mod pozitiv în perioada imediat următoare atât pentru angajat, cât și pentru angajator. 

Avantajul pentru angajați este că își pot îmbunătăți abilitățile profesionale, având șansa de a 

promova la locul de muncă către o poziție superioară; sau specializarea în mai multe arii din 

domeniul său de activitate îi oferă angajatului mai multe șanse de a avansa. Învățarea în timpul 

vieții de adult este o parte foarte importantă a felului în care se dezvoltă individul și contribuie la 

integrarea sa în societate și la succesul său pe plan profesional. Cu cât va fi mai specializat, 

eventual în mai multe arii din domeniul său de activitate, cu atât va fi mai capabil să facă față 

schimbărilor. 

Deci formarea profesională continuă și pregătirea constantă scade riscurile ieșirii de pe piața 

muncii. Astfel, se va asigura stabilitatea pe care o căutăm cu toții și în plus o serie de avantaje 

profesionale. Dobândirea de noi competențe prin cursuri de specializare ar trebui să fie o constantă 
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a vieții profesionale atât pentru a avansa în carieră cât și pentru a ne adapta mediului socio-

economic, fiind mereu pregătiți să facem față schimbărilor și provocărilor. 

Din punct de vedere al angajatorului, acesta va avea în echipă oameni mai performanți, capabili să 

aducă un plus de valoare în companie. Dobândește angajați specializați, cu abilități superioare, mai 

performanți, care aduc mai multă valoare companiei. Faptul că mulți angajatori consideră calitatea 

forței de muncă un factor important pentru creșterea productivității și competitivității, relevă un 

nivel ridicat de conștientizare a importanței investiției în resursele umane. În acest context, este 

evident interesul tot mai accentuat al companiilor pentru formarea profesională a propriilor 

angajați, prin mecanisme specifice, precum: evaluarea nevoilor de formare, susținere financiară în 

vederea participării la cursuri de perfecționare, elaborarea de strategii de dezvoltare cu referire 

directă la dezvoltarea competențelor angajaților etc. Cu alte cuvinte, cu cât se investește mai mult 

în resursele umane, cu atât cresc șansele companiei de a rezista pe piața economică. 

Este important de știut că legislația prevede că programele de formare profesională pot fi 

organizate fie la inițiativa angajatorului cât și la inițiativa angajatului. Participarea trebuie să fie 

realizată cu acordul ambelor părți, care trebuie să înțeleagă oportunitatea și să își asume 

participarea. 

Formarea profesională se poate realiza prin:  

1. Participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare 

profesională din țară sau din străinătate 

2. Stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă 

3. Stagii de practică și specializare în țară și în străinătate 

4. Ucenicie organizată la locul de muncă 

5. Alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat 

6. Formare individualizată 

De asemenea, angajații pot participa și la diferite programe individuale de formare profesională, 

programe de training, coaching sau mentorat. Pot fi în aceeași categorie și conferințele, activitățile 

de cercetare, voluntariat, diferite competiții profesionale, webinarii sau programe de internship. 

Există și o serie de metode de pregătire la locul de muncă/instruirea la locul de muncă: rotația pe 

posturi, coaching, îndrumarea sau instruirea cu ajutorul unui mentor ("mentoring"), înlocuirea 

temporară a șefului ierarhic, jocurile de conducere și simulările, învățarea "din acțiune" ("action 

learning"), programul lui Fiedler, tehnica bazată pe teoria grilei lui Blake și Mouton, tehnica bazată 

pe schimburile lideri-colaboratori, tehnicile "outdoor" de pregătire. 

În formarea profesională continuă din cadrul proiectului „VISION – Viitor profesional pentru 

angajați”, formatorii au ținut cont de următoarele caracteristici ale adulților: 

✓ Adulții preferă un orar flexibil, care să nu le perturbe programul zilnic 

✓ Adulții obțin beneficii din interacțiunea cu alte persoane care diferă de ei ca vârstă, 

experiență și pregătire profesională 

✓ Adulții învață mai eficient când se află într-o atmosferă de ajutor 

✓ Climatul psihologic trebuie sa fie unul de încredere reciprocă 
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✓ Adulții apreciază invitația de a-si exprima punctul de vedere și acceptă opiniile celorlalți 

✓ Adulții obțin beneficii majore din metodele de instruire care la valorifică experiența prin 

intermediul reflectării, analizei și examinării critice 

✓ Adulții apreciază metodele de predare care la sporesc autonomia 

✓ Adulții simt nevoia de a vedea progresul înregistrat de ei in fiecare zi 

✓ Adulții apreciază mult rezolvarea de probleme și învățarea prin cooperare 

✓ Adulții învață eficient când se implică activ în procesul de instruire 

✓ Adulții preferă să lucreze în grupuri mici, care le oferă posibilitatea de a-și împărtăși 

experiența, de a reflecta asupra celor spuse de alții și de a le generaliza. 

Dificultățile de învățare la adult se pot explica prin: stereotipuri, interpretarea cunoștințelor noi 

prin sistemul vechilor cunoștințe, stres și anxietate în fața problemelor abstracte și de competiție, 

precum și stresul de întrerupere (întrerupând sarcinile de munca pentru a învață, adultul se simte 

responsabil). 

Totodată, în proiectarea curriculară a cursurilor și în derularea FPC, formatorii au ținut cont de 

ciclul învățării adultului: 

 

 

 
 

Dacă vorbim de nevoile de formare ale adulților, putem spune că ele sunt impuse de exigențe 

sistemice și de nevoi individuale: 

 

Grija
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Putem concluziona că Formarea profesională prezintă o serie de avantaje, atât pentru angajați cât 

și pentru angajatori, dintre care menționăm: 

– oamenii își dezvoltă în permanență capacitatea de a crea rezultatele pe care le doresc cu adevărat 

– oamenii învață tot timpul cum să lucreze împreună 

– reducerea costurilor, creșterea randamentului investițiilor, creșterea productivității 

– stabilirea unui nivel la care se raportează cunoștințele pentru noii angajați 

– asigură o folosire eficientă a resurselor alocate instruirii personalului, în condițiile stipulate de 

Codul Muncii 

– constituie o baza solidă de cunoștințe pentru specializările ulterioare 

– reprezintă o armonizare între nevoile angajatorilor și abilitățile angajaților 

– certifică același standard de competență, indiferent de naționalitate, rezidență, educație, vârstă 

sau sex 

– aceste cunoștințe deschid și alte perspective. 

Dobândirea cunoștințelor și competențelor pe parcursul întregii vieții reprezintă o condiție 

fundamentală pentru dezvoltarea individuală profesională, pentru creșterea capacității de ocupare 

și adaptare, iar necesitatea de a moderniza sistemele de educație și formare profesională în vederea 

înlăturării barierelor dintre diversele contexte de învățare și a creșterii acces uluiși participării la 

învățare constituie premiez fundamentale pentru societatea contemporană. 

 

 

III. METODE ȘI TEHNICI INOVATIVE 
 

Ținând cont de specificitatea și nevoile adulților, formarea din cadrul proiectului ,,VISION – Viitor 

profesional pentru angajați” a avut în vedere învățarea activă bazată pe metode interactive de grup 

ceea ce a presupus descoperiri individuale, împărtășirea experiențelor, implicarea fiecăruia, 

 

EXIGENTE SISTEMICE 

 

 

 

                  NEVOI INDIVIDUALE 

 

1. Ameliorarea 
competentelor 
colective pentru 
îndeplinirea 
sarcinilor 
profesionale 
colective. 

2.Ameliorarea 
competentelor 
individuale 
pentru 
îndeplinirea 
sarcinilor 
profesionale 
individuale. 

3.Ameliorarea 
competentelor 
individuale în 
vederea 
promovãrii în 
carierã. 

4.Adâncirea 
cunoaşterii 
unui domeniu 
în vederea 
dezvoltãrii 
profesionale. 

5.Lãrgirea 
experienţei 
într-un 
domeniu în 
vederea 
dezvoltãrii 
personale. 
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construirea încrederii în sine și în alții, comunicarea, împărtășirea și dezbaterea problemelor, 

reflecții asupra celor învățate; interactivitatea presupune atât cooperarea cât și competiția care este 

o activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalți pentru atingerea unui 

țel comun; interacțiunea stimulează efortul și productivitatea individului și este importantă pentru 

auto descoperirea propriilor capacități și limite, pentru autoevaluare. 

În cadrul învățării active, formatorul devine: 

✓ pedagog care nu impune informațiile științifice, ci construiește dispozitive de învățare, 

practicând o pedagogie diferențiată și individualizată; 

✓ proiectant, tutore, manager, moderator, organizator și gestionar al conținuturilor, 

activităților și experiențelor de formare 

✓ mediator al învățării formabilului într-un cadru euristic 

✓ consilierul formabilului care are nevoie de sprijin în învățare; 

✓ facilitator al învățării și autoformării 

✓ partener al elevului într-o relație educațională interactivă 

✓ coordonator al muncii formabililor 

✓ animator și catalizator al activității de formare, al comunicării, al interacțiunilor și al 

schimburilor interindividuale 

✓ actor al demersurilor instructiv-educative 

✓ strateg-gânditor pentru a ajuta elevul în construirea cunoașterii prin restructurări continue; 

✓ reflexiv în timpul, înaintea și după acțiunea educațională, promovând gândirea reflexivă și 

predarea reflexivă 

✓ co-evaluator, alături de elev al procesului și produsului învățării 

Având în vedere aceste roluri ale formatorului, în formarea din cadrul proiectului, accentul a căzut 

pe utilizarea metodelor interactive de predare care: 

- stimulează efortul și productivitatea individului generând un comportament contagios și o 

strădanie competitivă în rezolvarea sarcinilor complexe; rezolvarea de probleme, obținerea soluției 

corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple și variate; 

- determină subiecții să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând 

în același timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 

- dezvoltă capacitățile formabililor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viață și 

pentru activitatea lor profesională; 

- dezvoltă inteligențele multiple (lingvistică, logico-matematică, spațială, interpersonală, intra 

personală, naturalistă, morală); 

- stimulează și dezvoltă capacități cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, 

gândirea laterală – capacitatea de a privi și a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul 

gândirii); 

- dezvoltă și diversifică priceperile, capacitățile și deprinderile sociale ale formabililor; 

- oferă posibilitatea de a-și împărtăși părerile, experiența, ideile, strategiile personale de lucru, 

informațiile; 
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- reduce la minim fenomenul blocajului emoțional al creativității și motivează învățarea; 

- dau un sentiment de încredere, de siguranță, de antrenare reciprocă a formabililor ce duce la 

dispariția fricii de eșec și curajul de a-și asuma riscul; 

- dezvoltă capacitatea de decizie și de inițiativă. 

Pentru a-i motiva pe formabili și a-i transforma în partenerii propriei educații, pentru a le dezvolta 

competențele profesionale și cele socio-culturale, formatorii au utilizat, pe lângă metodele 

tradiționale (exercițiul, algoritmizarea, problematizarea, conversația, demonstrația, descoperirea), 

o serie de metode interactive/alternative precum: 

1. Metode de lucru pe grupe/echipe - Cu cât lucrul în echipă este mai eficient, membrii 

echipei comunicând deschis între ei și având încredere în judecata și abilitățile colegilor, cu atât 

este mai mare succesul proiectului comun și mai intens sentimentul de împlinire la nivel de echipă. 

✓ Grupul de discuție – buzz group - Participanți sunt împărțiți în perechi sau grupuri de trei 

persoane. Scopul este împărtășirea opiniilor referitoare la o problemă specifică, precis delimitată 

în vederea creșterii gradului de implicare a participanților în formare, concentrarea atenției pe o 

anumită temă, verificarea modului de înțelegerea a unei probleme. 

✓ Grupul bulgărele de zăpadă - snowball - Scopul este de a rezolva o sarcină într-un mod în 

care tot grupul cade de acord. Se definește sarcina, apoi fiecare participant își notează propria 

soluție. Apoi se caută soluția în perechi, grup de 4, de 8 și se raportează în plen soluțiile. 

✓ Turul galeriei - Participanții lucrează în grupuri și reprezintă munca lor pe foaie de format 

mare sub forma unui afiș Participanții vor face o scurtă prezentare în fața întregului grup a 

proiectului lor explicând semnificația afișului și răspunzând la eventuale întrebări. Apoi 

participanții vor expune afișele pe pereți. Lângă fiecare afiș se va lipi o foaie goală pe care se poate 

scrie cu marcheri sau creioane colorate. Grupurile de participanți să opresc în fața fiecărui afiș, îl 

discută și notează pe foia albă anexată comentariile, sugestiile și întrebările lor. Se revine la 

produsele inițiale, se compară cu celelalte și citesc comentariile făcute de colegii lor în foile 

anexate. 

✓ Team building – consolidarea legăturilor în sânul echipei și descoperirea geniului colectiv 

al acesteia. Astfel avem: 

- Team building axat pe dezvoltarea de noi competențe (facilitează comunicarea sinceră, 

punerea în discuție a problemelor curente care afectează echipa și ajută în elaborarea de 

noi modalități de abordare a acestor probleme)  

- Team building bazat pe învățare (duce la autocunoaștere și încurajează asumarea 

angajamentului de a schimba status quo-ul echipei)  

- Team building axat pe dezvoltarea de noi abilități (membrii echipei participă la ateliere în 

cadrul cărora învață și exersează un set de competențe specifice, cum ar fi gestionarea 

conflictelor, medierea, capacitatea de a ajunge la un consens sau acordarea și primirea de 

feedback constructive etc.)  

- Team building prin rezolvarea de probleme (membrii echipei se reunesc pentru a identifica 

și rezolva o provocare majoră cu care se confruntă în prezent echipa. Un astfel de team 
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building presupune ședințe de brainstorming care aduc la lumină barierele din calea 

succesului echipei. După ce simptomele au fost scoase la iveală, echipa continuă procesul 

cu examinarea a cauzelor posibile, până când se ajunge la cauzele profunde ale problemei. 

La această etapă, membrii echipei sunt capabili să dezvolte un plan de acțiune concret 

pentru a rezolva problema). 

✓ Discuții focus grup - o metodă în care este folosită problematizarea împreună cu discuțiile 

în grup (de tipul focus grup) în predarea de cunoștințe noi. 

Problematizarea este o metodă didactică ce constă în punerea în fața cursantului a unor dificultăți 

create intenționat, prin depășirea cărora, prin efort propriu sau de grup, cursantul învață ceva nou. 

Este vorba mai precis de crearea unei situații conflictuale în mintea cursantului.  

Situațiile- problemă sunt de mai multe tipuri:  

• există un dezacord între cunoștințele cursantului și cerințele impuse de rezolvarea 

problemei;  

• cursantul trebuie să aleagă dintr-un sistem de cunoștințe (uneori incomplete) doar pe 

acelea necesare rezolvării situației-problemă date;  

• cursantul e nevoit să integreze cunoștințele pe care le-a selectat într-un sistem și să 

conștientizeze că acesta este ineficient operațional deci va trebui completat;  

• cursantul trebuie să aplice cunoștințe asimilate anterior în condiții noi;  

• cursantul observa că soluția teoretică a problemei nu poate fi aplicată în practică.  

Problematizarea coexistă cu metoda conversației euristice sau a discuțiilor în grup (gen focus 

grup). Întrebările frontale / individuale, ce se adresează raționamentului (și nu memoriei), folosite 

în pregătirea introducerii unei noțiuni noi sau în prezentarea noilor cunoștințe determină situații 

conflictuale. Organizarea acestor situații de către lector trebuie să fie astfel încât întrebările să 

apară în mintea cursantului înainte ca ele să fie formulate. Lectorul poate prezenta o situație care 

este atipică și să le ceară cursanților să îi prezinte o soluție după ce vor discuta între ei care ar 

trebui să fie soluția sau soluțiile pentru problema propusă. În urma acestor discuții din cadrul 

grupei, lectorul va evalua nivelul de cunoștințe al cursanților, tipul de argumente folosit și va 

evalua și soluția finală oferită de întreaga grupă. 

2. Metode de stimulare a creativității 

✓ Brainstorming - o metodă interactivă de dezvoltare de idei noi ce rezultă din discuțiile 

purtate între mai mulți participanții, în cadrul căreia fiecare vine cu o mulțime de sugestii. 

Rezultatul acestor discuții se soldează cu alegerea celei mai bune soluții de rezolvare a situației 

dezbătute. 

✓ Tehnica 6 / 3 / 5 - este asemănătoare brainstorming-ului. Ideile noi însă se scriu pe foile 

de hârtie care circulă între participanți, și de aceea se mai numește și metoda brainwriting. Tehnica 

se numește 6/3/5 pentru că există: 6 membri în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie 

câte; 3 soluții fiecare, la o problemă dată, timp de 5 minute. Are caracter formativ-educativ, 

dezvoltând atât spiritul de echipă cât și procesele psihice superioare (gândirea cu operațiile ei: 
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analiza ideilor emise de ceilalți, comparația, sinteza, generalizarea și abstractizarea; dezvoltă 

imaginația, creativitatea, calitățile atenției etc.)  

3. Icebreaking – este o metodă folosită în special la începutul unei sesiuni pentru a stimula 

interacțiunea între participanți, reducerea timidități, lipsa de încredere. Dacă este aplicată cu 

succes, participanții sunt mai entuziaști și mai motivați să participe la activități. Exercițiile de 

icebreaking trebuie să asigure mișcarea fizică și/sau exercițiile mentale pentru tema care urmează; 

creează un mediu favorabil ascultării active și comunicării verbale și totodată stimulează 

comunicarea nonverbală (expresii, gesturi, contact fizic, priviri etc.), pentru a iniția noi moduri de 

comunicare; se bazează pe mecanismele de încredere în sine, atât pe cele interne (concepții, 

capacități), cât și pe corelația cu influențele externe (rolul în cadrul grupului, cerințele față de alte 

persoane); valorifică calitățile pozitive ale persoanelor și ale grupului, pentru a favoriza o ambianță 

în care toți să se simtă parte a unui întreg; afirmarea în condiții de egalitate este baza comunicării 

libere și a lucrului în comun. 

4. Joc de rol - două sau mai multe persoane joacă părți ale unui scenariu în legătura o temă. 

Beneficiile jocului de rol: ajută cursanții să își schimbe atitudinile; oferă cursanților posibilitatea 

de a identifica consecințele acțiunilor lor asupra celorlalți; oferă cursanților posibilitatea de a vedea 

cum se pot simți / comporta alții într-o situație dată; oferă cursanților posibilitatea de a explora 

abordări alternative ale unor situații; prin dramatizare, asigura problematizarea, sporind gradul de 

înțelegere și participare activă a cursanților; activează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, 

acțional, punându-i în situația de a interacționa; este una din metodele eficiente de formare rapidă 

și de corectare a convingerilor, atitudinilor și comportamentelor. Pentru derularea unui joc de rol 

este important cadrul de derulare a jocului astfel în cât actorii astfel să înțeleagă rolul lor și situația. 

5. Tehnica lotus (floare de nufăr) - Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de 

conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă centrală.  
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Problema sau tema centrală determină cele opt idei secundare care se construiesc în jurul celei 

principale, asemenea petalelor florii de nufăr. Cele opt idei secundare sunt trecute în jurul temei 

centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale, pentru alte opt flori de nufăr. 

Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi alte opt noi idei secundare. Astfel, 

pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care se vor dezvolta 

conexiuni noi și concepte noi. 

Etapele tehnicii florii de nufăr: 

1. Construirea diagramei, conform figurii prezentate. 

2. Scrierea temei centrale în centrul diagramei. 

3. Participanții se gândesc la ideile sau aplicațiile legate de tema centrală. Acestea se trec în cele 

opt “petale” (cercuri) ce înconjoară tema centrală, de la A la H, în sensul acelor de ceasornic. 

4. Folosirea celor opt idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte opt cadrane (“flori de 

nufăr”). 

5. Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele opt noi teme centrale și consemnarea lor în 

diagramă. Se completează în acest mod cât mai multe cadrane (“flori de nufăr”). 

6. Etapa evaluării ideilor. Se analizează diagramele și se apreciază rezultatele din punct de vedere 

calitativ și cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca sursă de noi aplicații și teme de studiu în lecțiile 

viitoare. 

 6. Metoda ,,Ciorchinele” - Este o metodă brainstorming nelineară, organizată grafic, care 

stimulează găsirea conexiunilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora și a relevării 

unor noi asociații. „Ciorchinele” poate fi utilizat atât în evocare prin inventarierea cunoștințelor 

cursanților și a experiențelor lor cross-curriculare, ca mijloc de a rezuma ceea ce s-a studiat sau ca 

modalitate de a construi asociații, cât și în reflecție. Unul dintre rosturile ei este acela de a stimula 

gândirea înainte de a studia mai temeinic un anumit subiect și de a schematiza informația. 

Exemplu: 
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Ciorchinele” este o tehnică flexibilă care poate fi utilizată atât individual (dând posibilitatea 

cursantului să gândească în mod independent), cât și ca activitate de grup (dând posibilitatea 

cursanților să ia cunoștință de ideile altora, de legăturile și asociațiile dintre acestea). 

Reguli: 

– notarea tuturor ideilor legate de tema respectivă; 

– lipsa judecății ideilor expuse; 

– dintr-o idee dată pot apărea alte idei, astfel se pot construi ,,sateliți” ai ideii respective; 

– apariția legăturilor numeroase și variate între idei. 

Avantaje: 

– fixarea ideilor și structurarea informațiilor; 

– înțelegerea ideilor; 

– poate fi aplicată atât individual (chiar și la evaluare), cât și la nivelul grupelor de lucru, pentru 

sistematizarea și consolidarea cunoștințelor; 

– în etapa de reflecție, cursanții pot fi ghidați, prin intermediul unor întrebări, în ceea ce privește 

gruparea informațiilor în funcție de anumite criterii. 

Limite: 

– enunțarea unor idei și urmarea unor piste nerelevante pentru tema propusă; 

– timpul îndelungat necesar pentru aplicare; 

– posibila implicare inegală a cursanților în activitate. 

În concluzie, această metodă valorifica activitatea comună și cooperarea în rezolvarea unor sarcini 

de instruire, îmbină învățarea individuală cu cea în grup, urmărind dezvoltarea comportamentului 

social al elevului. Ciorchinele este o ,,strategie de găsire a căii de acces la propriile cunoștințe, 

înțelegeri sau convingeri legate de o anumită temă” (Steele, Meredith, Temple). 

7. Metoda ,,Cubului” – Este o strategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a 

unui subiect, a unei situații, din mai multe perspective, oferind cursanților posibilitatea de a-și 

dezvolta competențele necesare unor abordări complexe. 
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Etapele metodei: 

- Realizați un cub și pe fiecare față scrieți câte un cuvânt, păstrând ordinea următoare, urmând 

pașii de la simplu la complex: 

• Descrie: culorile, formele, personajele, elementele componente… . 

• Compară: cu alte noțiuni asemănătoare/diferite - ce este asemănător, ce diferă …. 

•  Analizează: din ce e făcut? Cum poate fi folosit? De ce are forma/ culoarea/ mărimea 

• Asociază: ce îți amintește/ cu ce seamănă? 

• Aplică: la ce folosește? Ce poți face cu el? 

• Argumentează pro sau contra, enumeră motivele care îți determină opinia. 

Pașii de urmat: 

- Anunțați tema  

- Împărțiți clasa în 6 grupe: fiecare grupă va examina tema din perspectiva unei fețe a cubului 

- Fiecare grupă va trece rezultatele activității sale pe o foaie de flipchart 

- Fiecare grupă raportează rezultatele activității sale și se definitivează răspunsul cu întreaga clasă 

- Cu foile de flichart, se recompune cubul cu tema data. 

Metoda ,,cubului” are un caracter stimulativ, care îmbină lucrul individual cu lucrul în echipă și 

care poate fi folosită în orice moment al cursului. 

 

8. Debriefingul - Este procesul de reflecție asupra experiențelor trăite în timpul activității. 

Această reflecție are loc în una sau mai multe întâlniri, sesiuni, discuții. Grupul de discuții are 

scopul de a clarifica reacțiile, gândurile și răspunsurile ca urmare a experienței trăite. 

 

9. Feedback-ul - este utilizat: 

✓ în timpul activității, în relația dintre formator și beneficiari – permițând formatorului să 

evalueze bunul mers al activității, atingerea obiectivelor etc., dar și beneficiarilor să își ajusteze 

funcționarea în cadrul grupului (o privire încurajatoare adresată unui participant reprezintă pentru 

acesta un feedback care îi poate spune de exemplu că tentativa să timidă de a-și exprima un punct 

de vedere este aprobată și încurajată de moderator). Desigur că și beneficiarii comunică între ei și 

își oferă frecvent feedback. 

✓ după activitate, în interacțiunea din cadrul echipei de formatori (dacă există o astfel de 

echipă) – feedback-ul fiind un instrument absolut esențial de perfecționare a abilităților acestora. 

Trebuie să evităm ca marea majoritate a feedback-urilor pe care le oferim unei persoane să se 

refere la aspectele negative; ori de câte ori este posibil, este constructiv, propunând soluții / 

alternative; pentru a evita intrarea în polemică, uneori este necesar să respectăm cu strictețe 

următoarea regulă (deși pare rigidă, absurdă și impulsul de a proceda pe dos este foarte puternic): 

la feedback-ul primit se mulțumește, nu se răspunde. 

 

10. Peer training - Este o abordare a predării în care cursanții se învață reciproc, fără 

intervenția directă a formatorului. Învățarea de la egal la egal (cum mai este definit peer trainingul) 

este un proces în care cursanții dobândesc cunoștințe și abilități ajutându-și și susținându-și în mod 

activ colegii; este o strategie de predare și învățare care implică grupuri de cursanți lucrând 
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împreună pentru a rezolva o problemă, a finaliza o sarcină sau a crea unui produs. Fiecare membru 

al echipei este responsabil nu numai pentru ceea ce se învață dar și pentru a ajuta colegii de echipă 

să învețe, fapt care ajută la crearea unui climat de implicare și realizare. 

Sarcinile de lucru în învățarea de la egal – la egal au pus membrii GT în situația de se raporta la 

propriile experiențe și competențe, la lumea înconjurătoare, practic la experiențele parcurse de ei 

prin învățarea formală, non-formală și informală. Exemplificarea, identificarea exemplelor privind 

tematica abordată a fost apanajul cursanților, au lucrat în perechi, în grupe și în echipă, au 

descoperit noi concepte și aspecte privind tematica abordată, au dezbătut, au luat decizii, au realizat 

produse și au prezentat propria activitate. Facilitatorii au avut rolul de a ghida și de a conduce 

concluziile spre aspectele esențiale. În învățarea de la egal la egal, pe parcursul experiențelor de 

învățare, rolurile cursanților sunt multiple și asumate, echipa/grupurile realizând autoreglarea în 

realizarea activităților. Un fapt remarcabil a fost modul în care cursanții s-au ajutat reciproc, au 

comunicat și inter-relaționat, asumându-și atingerea obiectivelor de învățare și căutând soluții 

pentru atingerea acestora. 

Când vine vorba de învățarea de la egal la egal, puține alte strategii educaționale sunt mai 

interactive decât ca cea în care cursanții se implică direct cu colegii lor. Metodele folosite au fost  

activ – participative, non – formale. Activitățile practice au implicat lucrul în echipă, lucru pe 

grupe, dezbateri, rezolvare de probleme, jocuri, filmulețe. Au fost create procese de învățare 

caracterizate de interactivitatea dintre toți participanții implicați în sesiunile de formare. S-a oferit 

timp pentru exprimarea opiniilor și a întrebărilor de clarificare. Pentru stimulare, au fost folosite 

exerciții de spargere a gheții, scurte exerciții de energizare. 

Cercetările au arătat că peer trainingul: 

➢ Promovează învățarea și succesul academic 

➢ Crește satisfacția cursanților față de experiența de învățare 

➢ Ajută cursanții să-și dezvolte abilitățile de comunicare orală. 

➢ Dezvoltă abilitățile sociale ale cursanților. 

➢ Promovează stima de sine și încrederea de sine a cursanților. 

➢ Asigură egalitatea de șanse a participanților la procesul de învățare. 

 

11. Portofoliul 

Portofoliul ca metodă alternativă oferă atât formatorului cât și cursantului posibilitatea de a îmbina 

funcțiile formativă și informativă ale evaluării. S-a impus din nevoia promovării unei metode de 

evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca alternativă viabilă la modalitățile tradiționale. Astfel, 

acesta poate fi folosit fie ca metodă, fie ca tehnică, fie ca instrument de lucru, într-o dinamică 

impusă de realizarea concretă a unui demers evaluativ. Portofoliul stimulează creativitatea, 

ingeniozitatea și implicarea personală a cursantului în activitatea de învățare, dezvoltând motivația 

intrinsecă a acestuia și oferind astfel formatorului date esențiale despre personalitatea lui ca 

individualitate în cadrul grupului. 

 Proiectarea portofoliului este determinată de următoarele trei aspecte/ elemente: 

▪ Scopul pentru care este proiectat portofoliul. Acesta va determina structura portofoliului. 

Structura sau elementele componente sunt, în mare parte, definite de formator. Cursantul 

are însă libertatea să pună în propriul portofoliu materialele pe care le consideră necesare 

și care îl reprezintă mai bine.  
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▪ Contextul reprezintă un alt element esențial de care trebuie să se tină seama în elaborarea 

portofoliului. Când vorbim despre context ne raportăm la vârsta formabililor, specificul 

disciplinei de studiu, cerințele, abilitățile și interesele cursanților etc. 

▪ Conținutul reprezintă cel mai important element în proiectarea portofoliului. Portofoliul 

nu vizează numai valorizarea competențelor cursanților, ci prezintă o selecție a produselor 

acestora care înfățișează progresul în învățare. 

În evaluarea portofoliului vom ține seama de: 

▪ Validitatea (adecvarea la cerința, modul de concepere); 

▪ Completitudinea/ finalizarea; 

▪ Elaborarea și structura (acuratețea, rigoarea, logica, coerența etc.); 

▪ Calitatea materialului utilizat; 

▪ Creativitatea, originalitatea; 

▪ Redactarea (respectarea convențiilor, capacitatea de sinteză) 

▪ Corectitudinea limbii utilizate (exprimare, ortografie, punctuație) 

▪ Motivația/ lipsa de motivație a cursantului pentru activitate  

▪ Progresul sau regresul înregistrat de formabil în propria pregătire 

profesională, în dobândirea competențelor generale și specifice; 

▪ Raportul efort/ rezultate. 

 

12. Educația digitală 

Tehnologia informației și comunicațiilor, inteligența artificială și robotica colaborativă reprezintă 

un suport remarcabil în procesul de educație și instruire. Remarcăm utilitatea indubitabilă și 

eficiența instrumentelor pentru organizarea și desfășurarea unor activități on-line, cu o precizare 

importantă: utilizarea lor este complementară, fără a exclude educația face to face, cu formatorul 

care transmite formabililor mult mai mult decât cunoștințe și informații, care este un model 

comportamental și care incumbă un mod de gândire, acțiuni greu de realizat prin internet. 

Utilizarea eficientă a platformelor de instruire on-line înseamnă pregătirea corespunzătoare a 

utilizatorilor și modificarea rolului formatorului care, în acest context, devine un antrenor 

(instructor). De asemenea, cunoașterea și formarea, asigurate de mediul online, se supun 

fragmentării, episodicului și algoritmicității gândirii și acțiunii umane. Tot ce ține de reglaj fin, de 

nuanță, de efervescență epistemică, de emoție euristică, de profunzime ideatică etc. nu poate fi 

acaparat sau transmis de mașină sau alt dispozitiv comunicațional. Gândirea „mașinală” asigură 

performanță și randament, dar nu este iscoditoare și inovatoare. E un derivat, nu un izvor al valorii. 

De aceea cursurile online au un număr de ore desfășurate face to face. 

Ar trebui ca formatorul să folosească tehnologiile în funcție de scopul și obiectivele 

propuse pentru a face lecții variate și atrăgătoare, pentru a dezvolta cursanților abilitățile de căutare 

a informației, pentru a trezi interesul și a crește motivația formabilului vis a vis de procesul 

instructiv-educativ. 
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Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii 

care permit oricărui cursant să acceseze cu ușurința informații interne și externe și să interacționeze 

în rețele cu experți și colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea sa fie mai eficientă. 

E cert faptul ca predarea în mediul online este diferită dar nu cu un grad înalt de dificultate, 

informațiile pe care le vei preda rămân la fel, doar ca vor trebui selectate metode interactive de 

predare, deoarece la distanta este mai greu să-i ții focusați pe formabili pe o perioada mai lungă de 

timp.  

 

În cadrul activității de formare, formatorii S/P1/P2 au utilizat: 

- metode de training activ-participative specifice educației adulților și învățării pe tot parcursul 

vieții: prezentări interactive, Power-Point, discuții focus grup, lucrul în echipă, jocuri de rol, filme 

video, exerciții practice, exemple din lumea reală/studii de caz, dezbaterea, conversația euristică, 

problematizarea, obligând cursantul să aplice cunoștințele asimilate anterior în condiții noi; 

- platforma ”E-Info training”, instrument creat prin proiect, prin care GT au comunicat on-line, au 

accesat suporturi de curs, și-au dezvoltat competențele digitale și au susținut examene de absolvire; 

- platforme digitale, inclusiv organizarea și parcurgerea unor Ateliere Digitale Google în funcție 

de cursul accesat. Atelierele digitale au fost recomandate cursanților în funcție de cursul ales, dar 

aceștia au putut accesa și alte cursuri digitale. Printre acestea: ”Bazele programării”, ”Bazele 

marketingului digital”, ”Creșterea productivității la locul de munca”, ”Networking eficient”, 

”Noțiuni introductive despre comunicarea în afaceri” etc. Sunt canale audio-video pe internet, de 

exemplu www.youtube.com în care pot fi găsite filme sau animații care sa ajute cursanții să își 

îmbogățească cunoștințele în orice domeniu. 

 

Evaluarea sub forma de chestionare sau quiz-uri sunt metode bune și interactive de evaluare 

la fiecare sfârșit de ora/ modul. În cadrul proiectului există o platforma în care se poate face o 

astfel de evaluare intermediară sau finală pentru fiecare curs în parte. Rezultatele evaluării ajută 

atât cursanții pentru a vedea care este nivelul asimilării/ înțelegerii noilor cunoștințe cât și lectorii 

care își pot îmbunătăți tehnica de predare. La sfârșitul unui modul se poate folosi ,,proiectul” pentru 

evaluare. Cursanții pot fi încurajați să utilizez platforme sau alte aplicații online pentru a crea 

suport vizual pentru proiectul lor. Se pot integra texte, poze sau video-uri despre subiectul ales, 

pentru ca prezentarea proiectului să devină mai captivantă. 

 

Dezvoltarea competențelor digitale la adulți îi va ajuta pe aceștia să găsească informațiile 

utile desfășurării secvenței didactice sau poate antrena membrii grupului țintă în activități on line 

care le dezvoltă abilități de comunicare, de căutare și selectare a informației din mediul 

informațional, de utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor, pregătindu-i pentru o 

societate a cunoașterii. 
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Evaluarea cursanților s-a desfășurat pe două paliere: 

 

- Evaluarea formativă care s-a desfășurat pe parcursul programului de formare profesională 

urmărind evaluarea atingerii competențelor și aplicarea elementelor inovative rezultate din 

instruirea centrată pe competențe. Strategiile de evaluare folosite: observarea curentă a 

comportamentelor cursanților în cadrul activităților desfășurate, fișe de evaluare, completarea de 

chestionare, teste criteriale, auto/inter/evaluarea, teste on line. 

 

- Evaluarea finală realizată sub forma examenului de absolvire care a testat nivelul competențelor 

achiziționate de membrii GT prin probă teoretică (teste fizice/on line) și probă practică (sarcini de 

lucru, produse realizate, portofolii). 

 

În concluzie: procesul de predare-învățare-evaluare trebuie să fie centrat pe nevoile 

cursanților, să răspundă diferitelor nevoi de învățare ale acestora, deoarece nu toți cursanții învață 

în același ritm. Dacă materialele prezentate vor fi structurate în așa fel încât să plaseze cursantul 

pe primul loc, atunci aceștia vor participa cu plăcere la cursuri și își vor dezvolta dorința de formare 

profesională continuă. Folosirea metodelor moderne, adaptate atât la nevoile cursanților cât și la 

evoluția tehnologică actuală, face ca predarea cursurilor de formare profesionala să aibă o noua 

dimensiune inovativă care aduce plus valoare cursanților pe termen lung. 
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IV. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 
 
 

 
SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program de formare profesională: Manager resurse umane 

Tipul programului: de specializare 

Modul: Managementul resurselor umane 

Temă: Comunicarea 

Durată: 

 

Competențe formate 

✓ Capacitatea de a comunica eficient, fără bariere 

✓ Capacitatea de a structura corect un mesaj 

✓ Capacitatea de a asculta activ 

✓ Capacitatea de a lucra în echipă și de a lua decizii 

✓ Capacitatea de a gândi, de a corela, de a asocia și de a schematiza cunoștințele deținute 

deja și de a le plia pe o nouă cunoștință  

 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Captarea atenției/ Icebreaking/ Introducere în temă 20 min. 

2. Tehnica ,,Ciorchine” 80 min 

3. Debriefing 20 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Captarea atenției/Icebreaking/Introducere în temă 

Activitatea – ,,Ce ați simțit… Ce ați înțeles” 

Timp total de lucru – 20 min 

Instrucțiuni 

Cursanților li se proiectează un colaj de imagini (o pictură, sculptură din patrimoniul universal, 

reclama la un produs, un plic cu o scrisoare, un anunț, un afiș etc.); cât timp studiază imagine 

colajului, audiază un colaj sonor (fragment muzică clasică, convorbire telefonică, monolog, discurs 

politic, muzică rap, dialog etc.). După 5 min. li se adresează întrebări: 
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- ,,Ce ați văzut și auzit? Enumerați elementele auditive și vizuale observate.” Formatorul notează 

pe flipchart răspunsurile. 

- ,,Ce reprezintă toate acestea?” 

Pornind de la cuvântul ,,comunicare”, pe baza slide-ului 1, se discută despre elementele care 

compun o comunicare și care este rolul lor în procesul comunicării. 

 

ACTIVITATEA II – tehnica ,,Ciorchine” (adaptată la lucrul pe grupe) 

Activitatea – ,,Comunicare eficientă” 

Timp total de lucru – 80 min 

 

Instrucțiuni 

Cursanții se împart în 4 grupe: fiecare grupă are o sarcină de lucru; rezultatele vor fi scrise pe o foaie 

de flipchart, cu carioca de o anume culoare: 

- Gr.1 – verde 

- Gr.2 – roșu 

- Gr.3 – albastru 

- Gr.4 – negru 

Timp de 20 de minute, cursanții au de rezolvat următoarele sarcini de lucru:  

• Gr.1 – Ce tipuri de comunicare cunoașteți? 

• Gr.2 – Caracteristicile unei comunicări eficiente 

• Gr.3 – Ce bariere pot apărea în comunicare? 

• Gr.4 – Care credeți că sunt funcțiile comunicării manageriale? 

Foile de flipchart sunt afișate pe perete. Timp de 30 minute, grupele fac ,,turul galeriei”: studiază 

afișele celorlalte grupe și adaugă completări, cu culoarea caracteristică (10 minute pentru fiecare afiș). 

Timp de 30 minute, raportorii vor prezenta rezultatele sarcinii de lucru specifică echipei sale + 

observațiile și completările celorlalte echipe. Raportările vor fi completate/corectate cu ajutorul slide-

urilor 2, 3, 4, 5, 6 

În final, schema activității va arăta astfel: 
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ACTIVITATEA III – Debriefing 

Activitatea – ,,Comunicarea la locul de muncă” 

Timp total de lucru – 20 min 

 

Pe o foaie de hârtie, cursanții vor răspunde la următoarele întrebări: 

- Ce tipuri de comunicare sunt folosite în instituția/firma în care lucrați? 

- Ce bariere în calea unei comunicări eficiente ați observat în instituția/firma în care lucrați? 

 

Din analiza răspunsurilor date de cursanți, formatorul va obține feed-back privind eficiența activității 

desfășurate. 
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Slide 1 

 
 

 

Slide 2 
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Slide 3 

 
 

 

Slide 4 
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Slide 5 

 
 
 

Slide 6 
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Slide 7 

 
 

 

Slide 8 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 

SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională: Bucătar 

Tipul programului: Curs de calificare nivel III “Bucătar”, COR512221 

Modul: PREPARATE CULINARE 

Temă: Preparate din legume/ Prelucrarea preliminara a legumelor 

Durată: 2 ORE 

 

Competențe urmărite 

• Capacitatea de a identifica legumele și de a le clasifica 

• Abilitatea de a identifica operațiile de prelucrare primară a legumelor 

• Capacitatea de a descrie și de a aplica modalitățile de spălare, curățire și tăiere a legumelor 

• Conștientizarea necesității efectuării corecte a prelucrării primare a legumelor 

• Capacitatea de a lucra în echipă, de a comunica și de a lua decizii 

• Capacitatea de inter-evaluare  

 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Snowball +brainstorming 40 min. 

2. Studiu individual – Fișă de documentare 35 min. 

3. Peer training 35 min. 

4. Feed back 10 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Snowball + Brainstorming 

Activitatea – ,,Ce știți despre legume?” 

Timp total de lucru – 40 min. 

Instrucțiuni 

Etapa I 

Utilizând brainstorming-ul, formatorul le cere cursanților să răspundă la următoarea întrebare: ,,Ce 

legume folosiți curent în bucătărie?” Formatorul notează pe flipchart răspunsurile cursanților. În 

dreapta foii de flipchart, formatorul notează clasele de legume și le cere cursanților să introducă 
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legumele enumerate de ei în aceste clase prin săgeți. La sfârșitul activității, li se prezintă Slide 1-

,,Clasificarea legumelor”. 

Etapa II 

Formatorul le cere cursanților să răspundă la întrebarea: ,,Ce conțin legumele?” Se notează pe 

flipchart răspunsurile cursanților. Sistematizarea se face prin prezentarea Slide 2 - ,,Compoziția 

chimică a legumelor”. 

Etapa III 

Formatorul le cere cursanților să răspundă la întrebarea: ,,Care sunt criteriile pe baza cărora alegem 

legumele când le cumpărăm/le pregătim pentru gătit?” Se notează pe flipchart răspunsurile 

cursanților. Sistematizarea se face prin prezentarea Slide 3 - ,,Cartoful”. Pe baza acestui slide, li se 

cere cursanților să caracterizeze și alte legume: roșii, măcriș, conopidă etc. 

 

ACTIVITATEA II – Studiu individual – Fișă de documentare  

Activitatea – ,,Prelucrarea primară a legumelor” 

Timp total de lucru – 35 min. 

 

Instrucțiuni 

Cursanților li se distribuie Fișa de documentare ,,Prelucrarea primară a legumelor” și li se specifică 

faptul că au 15 min. la dispoziție să o parcurgă. După scurgerea celor 15 min., urmează fixarea noilor 

cunoștințe: 

- cursanții pot pune întrebări, pot cere lămuriri 

- folosind conversația euristică, formatorul pune întrebări, fixând etapele prelucrării primare a 

legumelor și aducând elemente noi prin prezentarea Slide 4 și 5 

- totodată, formatorul prezintă și ustensilele de bucătărie folosite pentru prelucrarea primară a 

legumelor (Slide 6) 

 

ACTIVITATEA III – Peer training 

Activitatea – Fișe de lucru – Prelucrarea primară a legumelor dintr-un meniu” 

Timp total de lucru – 35 min 

 

Instrucțiuni 

Cursanții se împart în 3 grupe. Fiecare grupă primește Fișa de lucru. Rezolvarea fișei se realizează pe 

o foaie de flipchart. La terminarea timpului de lucru, cele trei foi de flipchart sunt afișate pe perete.  

 

ACTIVITATEA IV – Feed back 

Timp total de lucru – 10 min 

 

Se discută în paralel cele 3 rezolvări ale sarcinii de lucru. Se aduc completări/modificări. Se trag 

concluzii. 
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SLIDE 1 

 
 

 

SLIDE 2 
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SLIDE 3 

 
 

SLIDE 4 

 



 
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                                            37 
 

 

 

SLIDE 5 

 
 

 

SLIDE 6 
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FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

TEMA : Prelucrarea primara a legumelor 

 

Rolul legumelor în alimentație: 

• constituie o sursă importantă de săruri minerale, glucide, vitamine etc. 

• prin alcalinitatea lor neutralizează aciditatea excesivă din organism, în urma consumului de 

carne sau a altor alimente de origine animala; 

• sunt foarte apreciate pentru valoarea lor nutritivă 

• asigură pregătirea unui sortiment variat de preparate culinare, contribuind la diversificarea 

meniurilor 

Scopul operației de prelucrare primara: pregătirea legumelor pentru tratamentele termice sau 

pentru consumul direct (cruditățile). 

Operații de prelucrare primara 

Sortarea se face după calitate, culoare, mărime precum și pentru îndepărtarea legumelor alterate sau 

a corpurilor străine la fasolea uscată. 

Spălarea este o operație de curățare umedă. Se aplică: 

- la legumele rădăcinoase și tuberculifere, înainte și după curățarea uscată 

- la celelalte legume numai după curățarea uscată 

Curățarea are ca scop îndepărtarea corpurilor străine, a porțiunilor alterate și necomestibile. Se 

urmărește îndepărtarea unui strat cât mai subțire de coajă sau cât mai puține frunze exterioare. Se poate 

face cu ajutorul cuțitelor obișnuite sau speciale sau cu ajutorul unor mașini. Depinde de felul 

legumelor:  

• Rădăcinoasele se curata prin răzuire / răzuire mecanică 

• Tuberculii prin răzuirea sau curățirea cojii 

• Bulbiferele, frunzoasele, văroasele prin detașarea foilor/frunzelor exterioare 

Tăierea se face diferit, în funcție de preparatul la care se utilizează 

Scobirea (roșii, ardei, dovlecei, gulii etc.) se face în vederea umplerii acestora cu diferite compoziții. 

Umplerea se face cu diferite compoziții . 

Presarea legumelor se face cu scopul de a obține sau îndepărta sucul acestora. 

Pierderi in timpul prelucrării primare. Aceste pierderi sunt în funcție de natura legumei și de 

tehnica folosită la curățare 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

Ai de pregătit un meniu alcătuit din: pireu de cartofi cu șnițele de pui și salată de varză. 

 Identifică operațiile prelucrării preliminare a materiilor prime vegetale. 

 

Denumirea operației Natura alimentului Indicii urmăriți si procedee 

folosite 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Rezolvare 

 

Materii prime vegetale - cartofi, varză 

 

Denumirea 

operației 
Natura alimentului Indicii urmăriți si procedee folosite 

Sortare Legume Respectarea sortării după calitate, culoare, mărime; 

Spălare 

Tuberculifere 

 

Vărzoase 

Se efectuează atât înainte cât și după curățire; 

Se efectuează după curățire; 

Curățire 

Tuberculifere 

Vărzoase 

Se curăță prin eliminarea cojii (cartofii vechi); 

Se curăță prin îndepărtarea frunzelor 

Tăiere 

Tuberculifere 

Vărzoase 

Se taie cubulețe/felii 

Se taie Julien  
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați”   
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 
SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională  

Tipul programului: Seminar peer training cu tema “Inovare socială” 

Temă: Inovarea socială mediată de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) 

Durată: 2 ore 

 

 

Competențe formate 

- Abilități de rezolvare creativă a unei provocări; 

- Capacitatea de a înțelege conceptul de inovare socială mediată de TIC și rolul TIC în inovarea 

socială; 

- Capacitatea de a gândi critic, de a analiza, de a sintetiza; 

- Capacitatea de a identifica și genera idei de servicii noi, sau de îmbunătățire a celor existente, 

sau mecanisme noi de furnizare a serviciilor care ar conduce la inovarea produselor sau serviciilor 

și care ar fi imposibil de realizat fără TIC; 

-Abilitatea de a comunica fără bariere, de a-și exprima opiniile și de a le susține argumentat. 

 

Structură orară 

 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Ice breaking 5 min. 

2. Brainstorming - Inovarea socială mediată de tehnologia 

informației și comunicațiilor (TIC) 

20 min. 

3. Lucru pe grupe - Provocări. Propuneri 35 min. 

4. Proces: Economia partajată – Pro/Contra 50 min. 

5. Debriefing: Economia partajată și inovare socială 10 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA  I – Ice breaking 

Activitatea - Evoluția și stadiu actual al digitalizării 

Timp total de lucru – 5 min 

 

Expertul inovare socială prezintă evoluția și stadiu actual al digitalizării utilizând slide 1 și 2. 
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ACTIVITATEA II – Brainstorming 

Activitatea - Inovarea socială mediată de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) 

Timp total de lucru – 20 min 

Expertul inovare socială cere cursanților să dea exemple de domenii de activitate în care 

introducerea digitalizării a dus la creșterea bunăstării sociale. Expertul notează pe o foaie de 

flipchart răspunsurile cursanților și le discută cu aceștia. Sistematizarea se face cu discutarea slide-

ului 3. Concluzia este că inovarea tehnologică și inovarea socială sunt interconectate. (Slide 4) 

 

ACTIVITATEA III - Lucru pe grupe  

Activitatea – Cum contribuie TIC la inovarea socială? Provocări. Propuneri 

Timp total de lucru – 35min 

 

Instrucțiuni 

a) 10 min. – Lucru pe grupe 

Participanții, în grupe de lucru sunt rugați să propună servicii noi, de îmbunătățire a celor existente și 

mecanisme noi de furnizare a serviciilor care ar fi imposibil de realizat fără TIC și care ar conduce la 

inovarea produselor sau serviciilor. Ideile sunt notate pe foaie de flipchart . 

b) 10 min. –Raportare  

Fiecare echipă își prezintă activitatea prin intermediul unui raportor ales din cadrul grupului de lucru. 

Se poartă discuții pe raportări și pe slide 5. 

c) 15 min. - Debriefing - TIC în inovarea socială 

Sunt discutate următoarele aspecte: 

- TIC joacă un rol crucial, nu numai în dezvoltarea sau îmbunătățirea de noi servicii sau în 

crearea de noi mecanisme pentru furnizarea de servicii, dar și în susținerea organizațională, reinginerie 

și parteneriate;  

- TIC ajută la implementarea principalelor obiective: modernizarea socialului, sistemul de 

protecție, executarea strategiilor de incluziune activă sau investiția în indivizi de-a lungul vieții lor;  

- TIC conduce la o acoperire mai mare a nevoilor societale, evidențiază posibile direcții pentru 

reformele politicii sociale. 

Sunt prezentate slide-urile 6,7,8. 

 

ACTIVITATEA III – Proces  

Activitatea – Pro/Contra - Economia partajată şi inovare socială. Studiu de caz AIRBNB 

Timp total de lucru – 50 min. 

 

Instrucțiuni 
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La baza activității stă analiza studiul de caz AIRBNB. 

Economia partajată este un sistem economic și social, care se bazează pe conceptul folosirii în comun 

a resurselor fizice și umane. Acest sistem este transpus într-o multitudine de forme și folosește în mod 

frecvent beneficiile tehnologiei în vederea permiterii accesului la informații persoanelor fizice, 

organizațiilor și guvernelor, permițând împărțirea și distribuirea surplusului de bunuri și servicii. 

Suportul tehnic al economiei participative este reprezentat de o platforma prin intermediul căreia se 

pun în contact persoanele care solicită o utilizare cu persoanele care ofertează.  

Cursanții sunt împărțiți în 4 echipe:  

- acuzarea (contra) – va căuta argumente contra economiei partajate pornind de la studiul de caz 

AIRBNB; 

- apărarea (pro) - va căuta argumente pro economia partajată pornind de la studiul de caz AIRBNB;  

- jurații - va căuta argumente pro și contra economiei partajate pornind de la studiul de caz AIRBNB 

și încearcă să-și imagineze un eventual verdict; pe parcursul procesului vor ține cont și de argumentele 

aduse de acuzare și apărare, verdictul putând să se schimbe; 

- publicul asistent – se familiarizează cu studiul de caz, urmărește desfășurarea procesului și spune 

dacă este/sau nu este de acord cu verdictul dat, aducând argumente. 

Fiecare grupă își alege un reprezentant, cu calități oratorice și actoricești, care va vorbi în numele 

echipei de lucru în timpul procesului; echipa poate găsi noi argumente pe parcursul desfășurării 

procesului și le transmit acestuia pentru a le expune în fașa juraților. 

a) 15 minute – studiu de caz – toate grupele studiază fișa ,,ECONOMIA PARTAJATĂ ŞI INOVARE 

SOCIALĂ. AIRBNB” și-și stabilesc pledoariile; 

b) 35 min. – desfășurarea procesului: 

- 10 min. – expunere argumente: 5 min. acuzarea, 5 min. apărarea 

- 10 min. – contraargumente din partea celor 2 părți 

- 10 min. – verdictul juraților 

- 5 min. – opinia publicului asistent 

 

ACTIVITATEA IV – Debriefing 

Activitatea – Economia partajată și inovare socială 

Timp total de lucru – 10 min 

În ce constă afacerea tip Airbnb? Care sunt resursele pe care le folosește compania? 

Care sunt avantajele și dezavantajele Airbnb pentru turiști și locațiile turistice? 

Ce alte afaceri din domeniul economiei partajate mai cunoașteți? 

Care sunt factorii care au permis dezvoltarea acestui tip de economie? 

Considerați că sectorul economiei partajate se va dezvolta în viitor? 

Exprimați punctul dvs. de vedere: prefer să fiu proprietar sau prefer să am acces la un produs-serviciu 

și să plătesc pe bază de folosire? 
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Slide 1 

 

 

Slide 2 
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Slide 3 

 

 

Slide 4 
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Slide 5 

 

 

Slide 6 
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Slide 7 

 

 

Side 8 
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STUDIU DE CAZ 

 

ECONOMIA PARTAJATĂ ŞI INOVARE SOCIALĂ. AIRBNB  

 

Înființată în august 2008 și cu sediul în San Francisco, California, Airbnb este o platformă 

online pentru ca oamenii să poată lista, să descopere și să rezerve, cu deplină încredere, unitățile 

de cazare unice din întreaga lume - online sau de pe un telefon sau tabletă mobilă. Airbnb poate fi 

considerată una dintre cele mai mari companii hoteliere din lume, în prezent fiind evaluată la 90 

de miliarde de dolari, având în oferta sa mai multe camere pentru cazare decât primele 5 lanțurile 

hoteliere la un loc. În orice moment există peste 5 milioane de spații de cazare pe site-ul airbnb.  

 

 
 

Rețelele de cazare de tip peer-to-peer, cum ar fi Airbnb, perturbă modelul ospitalității 

tradiționale, deoarece turiștii aleg să locuiască cu localnicii în loc să stea în hoteluri. Nu numai că 

pot economisi bani în multe cazuri, dar există și atracția adăugată de a ieși din piața turistică 

tradițională și de a se conecta cu comunitățile locale. 

Airbnb nu deține proprietățile care sunt listate pe site-ul lor. Ea acționează doar ca un 

intermediar între cei care doresc să închirieze spațiu și cei care caută spațiu de închiriat. Crearea 

unui cont pe Airbnb este gratuită. Una dintre cerințele înainte de crearea contului este acceptarea 

de a trata pe toată lumea în mod egal, fără nicio discriminare. Oricine are o cameră suplimentară 

poate să adere la platforma Airbnb pentru a câștiga niște bani. Astfel gazda poate să utilizeze 

camera de rezervă și să obțină venituri fără să depună mult efort. După cum explică Molly Turner, 

șeful global al parteneriatelor civice la Airbnb, "modelul nostru de afaceri se bazează pe oameni 

care au camere libere și au nevoie de bani în plus, astfel că își închiriază casele". Succesul 

companiei poate fi explicat și prin efectele secundare ale acestei propoziții de bază: 

➢ o propunere convingătoare de valoare a experienței: "să trăiești ca un localnic"; 

➢ acces facil și crearea unei piețe de încredere, prin implicare și comunitate (C2C); 

➢ puterea rețelei, care conduce la creșterea avantajelor la scară; 

➢ folosirea activelor ca o pârghie. 

 Pentru a face acest model de afaceri să funcționeze, Airbnb a trebuit să abordeze trei 

aspecte-cheie: să atragă gazde și oaspeți, evitarea unei negocieri directe și câștigarea încrederii 

ca o condiție pentru efectuarea tranzacțiilor. Filosofia "partajării" și imaginea unei comunități 

calde și autentice - așa cum este transmisă în principal în marturii video - au fost esențiale pentru 

a convinge gazdele și oaspeții să se alăture rețelei. În același timp, trebuiau să fie împiedicate 

tranzacțiile directe între cele două părți, deoarece acest lucru ar conduce la o afacere unilaterală. 
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Compania face acest lucru direct printr-un algoritm care blochează mesajele care conțin numere 

de telefon sau adrese de e-mail, precum și prin oferirea de servicii pentru a facilita tranzacțiile, 

cum ar fi plata prin card de credit, instrumente de stabilire a prețurilor și asigurare. 

Încrederea este o preocupare importantă pentru tranzacțiile pe internet în general, și mai 

mult dacă tranzacția implică admiterea unor străini în mediul privat. În mod evident, hotelurile 

tradiționale au un avantaj competitiv deoarece reduc riscurile prin standardizare, reglementări de 

siguranță și reputație de afaceri. Încrederea conduce la un "capital de reputație" care permite prețuri 

mai mari. Sistemul de revizuire reciprocă a gazdelor și a oaspeților este considerat drept temelia 

încrederii în tranzacțiile Airbnb. 

Airbnb a generat soluții pentru industria ospitalității datorită creșterii rapide, însă furnizorii 

de cazare tradiționali nu sunt foarte mulțumiți. În prezent, Airbnb este interzis în unele țări datorită 

unor factori precum schimbările în prețurile locuințelor, securitatea și alte probleme; în alte locații 

turistice prețurile au crescut și localnicii nu își mai pot permite să locuiască acolo. Modelul de 

afaceri al Airbnb poate fi încadrat într-un nou tip de economie denumit economie partajată. 

Economia partajată este un fenomen care generează o partajare a accesului la bunuri și servicii sub 

nivelul maxim de utilizare si care presupune mai degrabă acces la utilizare decât proprietate. 

Economia partajată poate lua o varietate de forme, inclusiv utilizarea tehnologiei informației 

pentru a furniza persoanelor informații care să permită optimizarea resurselor, prin intermediul 

mutării capacității excesive în bunuri și servicii. 

Economia partajată este un sistem economic și social, care se bazează pe conceptul folosirii 

în comun a resurselor fizice și umane. Acest sistem este transpus într-o multitudine de forme și 

folosește în mod frecvent beneficiile tehnologiei în vederea permiterii accesului la informații 

persoanelor fizice, organizațiilor și guvernelor, permițând împărțirea și distribuirea surplusului de 

bunuri și servicii. Suportul tehnic al economiei participative este reprezentat de o platforma prin 

intermediul căreia se pun în contact persoanele care solicită o utilizare cu persoanele care 

ofertează. 

Factorii economici, factorii sociali, factorii de mediu și factorii tehnologici reprezentați în 

figura 1 joacă un rol important în dezvoltarea economiei partajate. 

 
Figura 1. Factorii ce au dus la dezvoltarea economiei partajate 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 

 
SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională: ”Competențe antreprenoriale” 

Tipul programului: de specializare  

Modul: Leadership 

Temă: Autonomia și implicarea în luarea deciziilor 

Durată: 1 oră (on line) 

 

Competențe urmărite 

• Explicarea și stimularea autonomia proprie și a colaboratorilor 

• Capacitatea de a implementa un management participativ, bazat pe implicarea tuturor 

colaboratorilor în procesul de adoptare a deciziilor 

• Înțelegerea riscurilor și inconvenientelor, pe de o parte, și a avantajelor și stimulilor 

motivaționali pe care nivelul mai mare de autonomie îl oferă oamenilor. 

 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Captarea atenției 5 min. 

2. Studiu de caz 20 min 

3. Dezbatere pe tema autonomiei locului de muncă și a stilului 

participativ de conducere 

20 min. 

4. Debriefing  15 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Captarea atenției 

Expunerea predicției lui John Maynard Keynes din 1930. 

Timp total de lucru – 5 min 

Instrucțiuni Cursanții află și descifrează semnificațiile predicției din 1930 a lui John Maynard 

Keynes. Deși este perfect justificată având în vedere contextul acelor vremuri, predicția este una 

greșită și devine foarte controversată, suscitându-le și cursanților curiozitatea și implicarea. 

(Este prezentat și discutat slide-ul 1.) 



 
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                                            50 
 

 

ACTIVITATEA II – Studiu de caz 

Activitate – Lecturarea, discutarea și interpretarea scrisorii unui inginer care reclamă lipsa 

autonomiei 

Timp total de lucru – 20 min 

 

Instrucțiuni 

Ca follow-up la tema cu care le-a fost captată atenția, cursanții sunt rugați să arate cum s-a modificat 

jobul propriu sau cum s-au schimbat meseriile comparativ cu cele din urmă cu 50 de ani, punând 

accent pe independența în organizarea propriei munci, pe procedurile de reporting și autocontrol care 

însoțesc autonomia. 

Extrem de utilă pentru particularizarea unor situații problematice asociate leadershipului este folosirea 

studiului de caz. Procesele antreprenoriale și de leadership pot fi descompuse, etapizate și interpretate, 

iar cazuistica propusă cursanților îi ajută să repereze modele de comportament și să soluționeze 

problemele specifice temelor referitoare la autonomia și la nevoia de implicare a oamenilor în luarea 

deciziilor. 

Cazul inginerului lipsit de autonomie îi pune pe gânduri pe cursanți și le permite înțelegerea unui 

fenomen foarte frecvent în orice domeniu antreprenorial. Implicațiile numeroase îi îngăduie lectorului 

să le permită cursanților să preia controlul dezbaterii cazului, urmând ca concluziile să le fixeze soluții 

creative și maniere personale de abordare a persoanelor talentate dar sensibile și capricioase. 

Este prezentat și interpretat slide-ul 2. 

 

ACTIVITATEA III – Dezbatere  

Activitatea – Înțelegerea și interpretarea autonomiei locului de muncă și a stilului participativ 

de conducere 

Timp total de lucru – 20 min 

 

Instrucțiuni 

Este stimulată implicarea și folosirea culturii generale și mai ales a experiențelor practice ale 

cursanților. Analizăm spețe mai complexe, căutăm soluții inedite, creative pentru speța inginerului 

nedreptățit apelăm la experiențele personale ale cursanților. În unele situații, părerile și alternativele 

propuse de aceștia ar putea contrazice destul de convingător reperele teoretice. Cursanții se simt mai 

confortabil în mediul oferit de domiciliu și sunt invitați să se implice mai impetuos în dezbaterile 

propuse online. Cursanții sunt implicați în discuții, fiind întrebați ce ar răspunde inginerului 

nemulțumit. Vor fi stimulați permanent să răspundă mai mulți participanți, pentru a sesiza diferențele 

de interpretare. Dezbaterea este direcționată de către lectorul moderator către motivele care îl 

determină pe inginer să formuleze o petiție prin care-și prezintă nemulțumirile. 
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Poate fi folosită imaginea echilibrului dintre voința angajaților și dorința liderilor din slide-ul 3. 

 

 

ACTIVITATEA IV – Debriefing - Implicațiile autonomiei pentru leadership  

Activitatea – Semnificațiile autonomiei: pasiune vs. deziluzie  

Timp total de lucru – 15 min 

 

Instrucțiuni 

Pornind de la concluziile studiului de caz și ale dezbaterii anterioare, sunt trase concluziile avantajelor 

libertății pe care o au angajații autonomi, acelea de a-și organiza programul de lucru cum poftesc, de 

a lucra în ce ritm doresc și în relație cvasi-independentă față de colegi și organizație. Totodată, 

cursanții vor înțelege și vor discuta inconvenientele generate de rapoartele zilnice, săptămânale, de 

fișa de parcurs și de frecventele dări de seamă pe care trebuie să le prezinte în pofida autonomiei 

aparente pe care o au.  

 

 

 

Slite 1 
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Slite 2 

 
 

Slite 3 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 
SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională: Bucătar 

Tipul programului: Curs de calificare nivel III “Bucătar”, COR512221 

Modul: PREPARATE CULINARE 

Temă: Condimente/Mirodenii 

Durată: 2 ore 

 

 

Competențe formate 

▪ Capacitatea de a identifica condimentele 

▪ Conștientizarea importanței condimentelor în obținerea unor preparate savuroase 

▪ Capacitatea de a asocia condimentele cu preparatele culinare 

▪ Capacitatea de a lucra în echipă, de a comunica și de a lua decizii 

▪ Capacitatea de inter-evaluare 

 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Brainstorming 15 min. 

2. Lucru pe grupe 40 min. 

3. Metoda LOTUS 50 min. 

4. Debriefing 15 min. 

 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Brainstorming  

Activitatea – ,,Ce sunt condimentele” 

Timp total de lucru – 15 min 

Instrucțiuni 

 

Cursanților li se cere:  

- să definească condimentele/mirodeniile 

- să dea exemple de condimente 
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Formatorul le notează pe flipchart. Pornind de le exemplele date de cursanți, se face o clasificare a 

condimentelor cu ajutorul slide-ului 1. 

 

ACTIVITATEA II – Lucru pe grupe 

Activitatea – ,,Ghiciți condimentul” 

Timp total de lucru – 40 min. 

 

Instrucțiuni 

Cursanții se împart în 4 grupe (alegeți ,,cum”). Fiecare grupă are 8 borcănele cu condimente (sare, 

piper, chimen, ghimbir, oregano, cuișoare, turmenic, scorțișoară) numerotate de la 1 la 8. Li se cere să 

identifice, prin examen organoleptic (văz, miros, gust), condimentele și să le scrie, în ordine, pe o foaie 

de hârtie. Fiecare răspuns corect se notează cu un punct. Li se afișează răspunsul corect. Grupele își 

autoevaluează activitatea și spun punctajul obținut, stabilindu-se astfel un câștigător. 

 

ACTIVITATEA III – Metoda ,,Lotus” 

Activitatea – ,,Descrieți condimentul” 

Timp total de lucru – 50 min. 

 

Instrucțiuni 

Fiecare grupă de la activitatea II se divide în alte 2 grupe. Cele 2 grupe rezultate din echipa câștigătoare 

își vor alege ce condiment doresc din cele studiate la activitatea II.. Restul condimentelor vor fi scrise 

pe bilețele, puse într-un bol și celelalte 6 echipe vor trage câte un bilețel. Li se cere cursanților să 

prezinte condimentul care le revine, urmând Fișa de lucru care le este distribuită. Răspunsurile la 

cerințele din Fișa de lucru vor fi notate pe cele 8 triunghiuri de hârtie care sunt date de formator fiecărei 

grupe de lucru în parte. 

În timp ce grupele lucrează, formatorul va desena pe flipchart următoarea schemă: 
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Fiecare grupă care termină sarcina de lucru, merge la flipchart, scrie în interiorul unui cerc roșu numele 

condimentului pe care l-a avut de studiat și lipește în jurul cercului triunghiurile cu răspunsurile date. 

Fiecare cerc roșu va apărea ca o floare de lotus astfel: 

 
Când grupele au terminat de realizat florile de lotus, raportorii prezintă, pe rând, rezultatele activității 

de grup. Fiecare prezentare este completată cu informațiile conținute de slide-urile 2,3,4,5. 

 

Debriefing  

Timp de lucru – 15 min. 

Cum v-ați simțit în timpul activităților desfășurate? 

Ce condiment vă place cel mai mult? De ce? 

Nu întotdeauna condimentele (în exces) sunt bune. De ce? 

 

Slide 1 
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Slide 2 

 
 

 

Slide 3 
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Slide 4 

 
 

 

Slide 5 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

 

 

Descrieți condimentul ales, răspunzând la următoarele întrebări: 

✓ Ce aspect/textură prezintă condimentul?  (A/T) 

✓ Ce culoare are?  (C) 

✓ Ce miros are?  (M) 

✓ Ce gust are?  (G) 

✓ În ce preparate culinare este folosit?  (F) 

✓ Ce proprietăți medicale are?  (PM) 

✓ Cât de des este îl utilizați în bucătărie?  (U)  
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați”   
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 
SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională: ”Ospătar (chelner) – vânzător în unitățile de alimentație 

publică” 

Tipul programului: de calificare  

Modul: Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă 

Temă: Mise en place de întâmpinare, pentru mic dejun, pentru dejun (meniu simplu, 

meniu semi-complet, meniu complet) 

Durată: 100 min. 

 

 

Competențe formate 

• Abilitatea de a realiza mise en place-ul conform regulilor tehnicii servirii 

• Cunoașterea obiectelor de inventar din sala de servire 

• Capacitatea de auto și inter evaluare 

 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Brainstorming 10 min 

2. Conversația euristică 30 min. 

3. Peer training (pe grupe de lucru) 20 min. 

4. Inter-evaluare 20 min. 

5. Debriefing 20 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Brainstorming  

Activitatea – ,,Mesele zilei” 

Timp total de lucru – 10 min 

 

Instrucțiuni 

Formatorul reactualizează cunoștințele achiziționate de cursanți în cursurile anterioare prin întrebări  

(Care sunt mesele zilei? Care este specificul fiecărei mese (când se servește, ce feluri de mâncare sunt 

servite)? Mise en place-ul este același pentru toate mesele? Cum este masa la venirea clienților) 
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ACTIVITATEA II – Conversația euristică 

Activitatea – ,,Mise en place specific” 

Timp total de lucru – 30 min 

 

Instrucțiuni 

Pornind de la răspunsurile cursanților, se discută mise en place-ul de întâmpinare, pentru mic dejun și 

pentru dejun (meniu simplu, meniu semi-complet, meniu complet). Pentru fiecare situație, răspunsurile 

cursanților sunt completate și fixate cu slide-urile 1, 2, 3, 4, 5.  

 

 

ACTIVITATEA III – Peer training (pe grupe de lucru) 

Activitatea – Mise en place de întâmpinare, pentru mic dejun, pentru dejun (meniu simplu, 

meniu semi-complet, meniu complet) 

Timp total de lucru – 20 min 

 

Instrucțiuni 

Cursanții sunt împărțiți în 5 grupe (prin numărare de la 1 la 5). Într-un bol sunt puse 4 bilețele cu 

sarcinile de lucru pentru cele 4 grupe: 

- Realizați mise en place-ul de întâmpinare ( pentru 4 persoane) 

- Realizați mise en place-ul pentru mic dejun (pentru 4 persoane) 

- Realizați mise en place-ul pentru dejun meniu simplu (pentru 4 persoane) 

- Realizați mise en place-ul pentru dejun meniu semi-complet (pentru 4 persoane) 

- Realizați mise en place-ul pentru dejun meniu complet (pentru 2 persoane) 

Prin consultare de grup, cursanții au la dispoziție 20 min. să realizeze cerințele din biletul tras din bol. 

 

 

ACTIVITATEA IV – Inter-evaluare 

Activitatea – ,,Așa da/așa nu” 

Timp total de lucru – 20 min 

 

Instrucțiuni 

Fiecare grupă va evalua rezultatul activității celorlalte grupe, notând pe o hârtie observațiile. Timp de 

lucru: 5 min. pentru fiecare grupă/masă cu mise en place realizat. 

 

ACTIVITATEA IV – Debriefing 

Timp total de lucru – 20 min 

Pentru fiecare mise en place realizat, fiecare grupă își prezintă observațiile. Se trag concluzii. 
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Slide 1 – Mise en place de întâmpinare 

 1= distanța de la 

marginea blatului mesei 

până la farfurie 

2 = farfuria suport 

3 =cuțit obișnuit 

4 =furculiță obișnuită 

5 = pahar de apă 

minerală 

6= pahar pentru vin 

7 = șervet formă plic 

8 = vază cu flori 

9 = număr masă 

 

Slide 2 – Mise en place pentru mic dejun 

 

1 = distanța de la marginea 

blatului mesei până la farfurie (1-

2 cm) 

2 = farfuria suport 

3 = farfurie mijlocie întinsă 

(pentru gustare) 

4 = cuțitul pentru gustare 

5 = furculița pentru gustare 

6 -7 = serviciul de unt și gem 

8 = paharul pentru apă 

9 = ceașcă pentru băutură 

nealcoolică caldă 

10= farfurioară suport 

11= farfurioară mică, întinsă, 

pentru pâine 

12= șervet de pânză 

13-14 = pahar pentru ou fiert 

moale (cocotieră), cu farfurioară 

suport și linguriță 

15= serviciu condimente 

16= număr masă 
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Slide 3 – Mise en place pentru dejun – meniu simplu 

 1 = distanța de la marginea 

blatului mesei până la 

farfurie 

2 = numărul de masă 

3 = farfuria suport 

4 = farfuria adâncă 

5 = cuțitul obișnuit 

6 = lingură 

7 = furculiță obișnuită 

8 = linguriță 

9 = pahare de apă minerală 

10= produse de panificație 

11= șervet de pânză 

12= farfurioară mică, 

întinsă, pentru pâine 

13= serviciu de 

condimente 
 

 

 

Slide 4 – Mise en place pentru dejun – meniu semi-complet 

 

 1= distanța până marginea blatului mesei  

2= numărul de masă 

3= farfuria suport 

4= farfuria pentru gustare 

5= cuțitul pentru preparatul de bază 

6= lingură 

7= cuțitul pentru gustare  

8= cuțitul pentru desert 

9= furculiță pentru desert  

10= furculiță pentru preparatul de bază  

11= furculiță pentru gustare 

12= pahar pentru apă minerală  

13= pahar pentru aperitiv 

14= produse de panificație 

15= șervet de pânză 

16= serviciu de condimente 

17= loc pentru salatieră 
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Slide 5 – Mise en place pentru dejun – meniu complet 

 

 1= distanța până la 

marginea blatului  

2 = numărul de masă 

3 = farfuria suport 

4 = farfuria pentru gustare 

5 = cuțitul pentru 

preparatul de bază 

6 = cuțitul pentru 

preparatul de pește 

7 = cuțitul pentru gustare  

8 = furculiță pentru 

preparatul de bază 

9 = furculiță pentru 

preparatul de pește 

10 = furculiță pentru 

gustare 

11= cuțit pentru desert 

12= furculiță pentru desert 

13= linguriță pentru desert 

14= pahar pentru apă 

minerală  

15= pahar pentru vin alb 

16= pahar pentru vin roșu 

17= pahar pentru aperitiv 

18= produse de panificație 

19= șervet de pânză 

20= serviciu de condimente 

21= loc pentru salatieră 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 
 

SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională 

Tipul programului: Seminar peer training cu tema “Inovare socială” 

Temă: Integrarea inovării sociale în formarea profesională continuă (FPC) 

Durată: 2 ore 

 

 

Competențe formate 

 

- Capacitatea de a identifica, individual, ca urmare a reflecției/auto-analizei punctele tari, a 

aspectelor care trebuie îmbunătățite ca urmare a experiențelor de învățare parcurse de-a lungul 

zilei de formare; 

- Capacitatea de a identifica nevoilor profesionale necesare inovării; 

- Capacitatea de a-și dezvolta propria personalitate, într-un mod integrator și mult mai eficient, 

pe fondul unei atitudini favorabile creativității și participării pro-active în vederea 

implementării schimbării. 

 

 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Ice breaking 5 min 

2. Turul galeriei - Integrarea inovării sociale în formarea 

profesională continuă (FPC) 

45 min. 

3. Harta Capitalului intelectual 40 min. 

4.  Team Work - Învățăm unii de la alții și proiectăm viitorul! 30 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Ice breaking 

Activitatea –Expunerea conceptului și problematizare 

Timp total de lucru – 5 min.  

Indicații  

Lectorul pune câteva întrebări și discută răspunsurile cu formabilii: 
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- Unde vă aflați? 

- Să ridice mâna cei care s-au înscris la cursul de formare profesională din proprie inițiativă. 

- Să ridice mâna cei care s-au înscris la cursul de formare profesională la propunerea 

managerului/ șefului său.  

Expertul inovare socială subliniază faptul că formarea profesională continuă reprezintă o 

componentă majoră a politicilor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, la nivel național și 

european. Obiectivul general este creșterea competitivității și sprijinirea dezvoltării societății 

bazate pe cunoaștere. Pornind de la acest deziderat, UE stabilește câteva priorități privind FPC 

(Slide 1) 

 

ACTIVITATEA II – Turul galeriei  

Activitatea – Integrarea inovării sociale în formarea profesională continuă (FPC) 

Timp total de lucru – 20 min. 

- 15 min. - Cursanții, împărțiți în 4 grupe, vor reflecta și vor găsi soluții la următoarele cerințe: 

Gr.1 – Cum se poate realiza formarea profesională? 

Gr.2 – Care sunt obiectivele formării profesionale? 

Gr.3 – Cum s-a realizat formarea profesională la locul dumneavoastră de muncă? 

Gr.4 – Care sunt barierele apărute în fața schimbării? 

Răspunsurile sunt notate pe foi de flipchart, tip afiș, sunt expuse pe perete și fiecare grup își 

prezintă proiectul în 2-3 min.  

- 30 min. - Lângă fiecare afiș se va lipi o foaie goală pe care se poate scrie cu marcheri sau creioane 

colorate. Grupurile de participanți să opresc în fața fiecărui afiș, îl discută și notează pe foia albă 

anexată comentariile, sugestiile și întrebările lor. Se revine la produsele inițiale, se compară cu 

celelalte și citesc comentariile făcute de colegii lor în foile anexate. Concluziile la tematica 

dezbătută se trag cu ajutorul slide-urilor 2, 3, 4, 5. 

 

Debriefing  

Care sunt beneficiile învățării continue? 

La ce ajută învățarea? 

Care este finalitatea învățării? 

Cum putem să învățăm toată viața? 

 

ACTIVITATEA III– Harta Capitalului intelectual 

Activitatea – Capitalul intelectual 

Timp total de lucru – 40 min. 

 

Instrucțiuni 

În prezent, capacitatea unei companii de a inova depinde, în mare măsură, de activele intangibile și de 

cunoștințele pe care le deține și, desigur, de modul în care este capabilă să le folosească. 
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Pornind de la concluziilor discuției notate pe coala de flipchart privind companiile și capitalul uman, 

participanții vor realiza harta conceptuală: Fișa de lucru 1. Capitalul intelectual. Harta conceptuală va 

cuprinde elementele capitalul intelectual de care depinde perspectiva inovației: capital uman, capital 

structural, capital relațional. Participanții vor avea la dispoziție material de documentare pentru 

clarificări conceptuale (Fișa de lucru 1. Capitalul intelectual) și vor avea la dispoziție 10 minute să 

decidă modul în care se organizează pentru a realiza harta conceptuală, 20 de minute pentru lucrul 

efectiv și 10 minute pentru prezentarea modului în care s-au organizat și a hărții conceptuale. 

 

Debriefing  

Sugestii: 

Cum v-ați simțit în cadrul acestui activități? 

Ce a contribuit la organizarea bună, concretizată în realizarea sarcinii de lucru? 

Care sunt factorii de care depinde perspectiva inovației? 

 

ACTIVITATEA IV – Team work 

Activitatea – Învățăm unii de la alții și proiectăm viitorul! 

Timp total de lucru – 30 min. 

 

Instrucțiuni 

Pornind de la ceea ce ați discutat astăzi despre inovare socială, Tehnologia informației și 

comunicațiilor, formare profesională continuă, identificați un aspect din comunitate asupra căruia  

grupul vostru dorește să intervină pentru a răspunde unei nevoi sociale. Identificați nevoia socială și 

decideți ce veți face pentru a răspunde acesteia. Desemnați un raportor care va sintetiza ideea voastră 

de inovare socială și o va prezenta întregii echipe. 

Se va folosi Fișa de lucru 2. 

 

Debriefing  

Ce ne-am reamintit astăzi? 

Ce am descoperit astăzi? 

Ceva de care v-ați dat seama astăzi. 
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Slide 1 

 

 
 

 

Slide 2 
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Slide 3 

 
 

Slide 4 
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Slide 5 
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Fișa de lucru 1 

 
 

CAPITALUL INTELECTUAL 

 

CAPITAL INTELECTUAL 

 
 

Sursa: Comisia Europeană prin proiectul „Meritum” 

 

Capitalul intelectual al unei organizații include abilitățile, măiestria angajaților, procesele care au 

loc în organizație și valoarea relațiilor intra- și extra – organizație. 

OECD (1999) definește capitalul intelectual ca valoarea economică a două categorii de active 

intangibile ale organizației: organizarea capitalului structural și capitalul uman. 

 

CAPITALUL INTELECTUAL: 

Conform Bontis (1998), capitalul intelectual al unei organizații include trei forme de bază: 

capitalul uman, capitalul structural și capitalul relațional.  

CAPITAL 
UMAN

CAPITAL 
STRUCTURAL

CAPITAL 
RELAȚIONAL

 

PENTRU ORICE TIP DE ORGANIZAȚIE, ÎN PREZENT, CAPITUALUL INTELECTUAL   

ESTE FACTORUL ESENȚIAL PENTRU SUCCES! 
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Sveiby (1987) spunea despre capitalul intelectual al unei organizații că poate fi clasificat ca o 

familie formată din trei entități: competența angajaților, structura internă și structura externă. 

 

CAPITAL UMAN cuprinde toate capabilitățile individuale, abilitățile și experiența 

angajaților și a personalului de conducere, creativitatea și spiritul de inovare.  

Capitalul uman este definit ca și cunoașterea, abilități și know-how pe care „angajații le iau cu ei 

când pleacă seara”. Exemple sunt capacitatea inovativă, creativitatea, know-how, experiența 

acumulată, capacitatea de a lucra în echipă, flexibilitatea angajaților, toleranța pentru ambiguitate, 

motivația, satisfacția obținută prin muncă, capacitatea de învățare, loialitatea, antrenamentul, 

educația.  

Efectele în planul productivității muncii se văd imediat, salariații devenind mai creativi și având o 

independentă decizională crescută, putând reacționa mai eficient, cu soluții optime în situații noi 

și neașteptate. Interesul deosebit pentru investirea în capital uman este reflectat și de preocuparea 

constantă a OECD de a sprijini creșterea economică, prin programe de dezvoltare a capitalului 

educațional. 

 

CAPITALUL STRUCTURAL este descris ca infrastructură de suport a capitalului uman. 

El include, de exemplu, bazele de date, brevetele de invenție deținute de organizație. 

Capitalul structural se referă la cunoștințele care rămân în firmă „seara, după ce pleacă angajații”. 

Aceasta comprimă rutinele organizaționale, procedurile, sistemele, cultura și bazele de date. 

Exemple sunt flexibilitatea organizațională, serviciile de documentare, existenta centrelor de 

cunoaștere, utilizarea generală a tehnologiei informațiilor și a capacității de învățare a organizației.  

Alte categorii de active intelectuale ar putea fi puterea brandului, reputația, managementul 

abilităților, valoarea francizei etc. 

 

CAPITALUL RELAȚIONAL se concentrează asupra resurselor care apar din relațiile interne 

(între departamente, membrii echipelor, grupuri, indivizi) și externe ale firmei (cu clienții, 

furnizorii și partenerii, inclusiv de cercetare-dezvoltare, cum ar fi imaginea, loialitatea clienților, 

satisfacția clienților, legăturile cu furnizorii, puterea comercială și capacitatea de negociere cu 

entitățile financiare, cu orice alt partener). 
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Fișa de lucru 2 
 

 

Identificarea de soluții pentru nevoile SOCIALE 

 

Pe baza celor discutate la activitatea de peer training și a experienței personale identificați oportunități de 

inovare socială în domenii precum: turism, dezvoltare locală, protecția animalelor, servicii ale persoanelor cu 

nevoi speciale, educație, poluare, accesibilitate, etc.  

Identificați minim o nevoie socială la nivelul comunității____________________. Propuneți modalități de 

soluționare prin inovare socială, prezentând acțiunile specifice, resursele necesare și impactul previzionat. 

 

 

Nevoie 

socială 

(problema) 

 

 

 

Metodă de 

identificare 

 

 

Observare, interacțiune cu localnicii, experiența personală: 

Posibilități de 

soluționare prin  

 inovare socială  

 

 

Acțiuni: 

 

 

 

 

 

 

Resurse (financiare, umane, timp):  

 

 

 

 

Impact previzionat: 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați”   
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 
 

 
SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Curs de calificare: Bucătar 

Tipul programului: Curs de calificare nivel III “Bucătar”, COR512221 

Modul: PREPARATE CULINARE 

Temă: : Tehnologii de obținere a fripturilor 

Durată: 2 ore 

 

 

Competențe urmărite 

• Cunoașterea preparatelor de bază și clasificarea lor 

• Cunoașterea tipurilor de fripturi, tehnologia de preparare, rolul și importanța lor 

• Abilitatea de a lucra în echipă și de a evita conflictele 

• Capacitatea de a comunica și de a-și argumenta afirmațiile 

 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Brainstorming-Reactualizarea cunoștințelor despre preparatele 

de bază 

10 min. 

2. Dirijarea predării – învățării; Expunere 30 min 

3. Snowball – Tehnologia obținerii fripturilor 50 min. 

4. Debriefing 10 min. 

5. Feed – back – Fișă de lucru 20 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Brainstorming 

Activitatea – Reactualizare - Preparatele de bază 

Timp total de lucru – 15 min. 

 

Instrucțiuni 

Cursanții trebuie să răspundă la 2 întrebări: 

Ce sunt preparatele de bază? 

Cum se clasifică preparatele de bază? 

 



 
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                                            74 
 

Formatorul adresează prima întrebare și notează pe flipchart ideile formabililor. Răspunsul corect 

și sistematizat este dat cursanților prin proiectarea slide-ului 1. La fel se procedează și cu întrebarea 

2 (Slide2). 

 

ACTIVITATEA II – Dirijarea predării – învățării - Expunere 

Activitatea – Fripturi – definiție, rolul și importanța fripturilor, clasificarea fripturilor 

Timp total de lucru – 30 min 

 

Instrucțiuni 

Cursanții participă activ pe tot parcursul secvenței de predare. În paralel cu transmiterea cunoștințelor 

despre fripturi, se poartă discuții despre sosurile, salatele si garniturile care însoțesc fripturile. Sosurile, 

care însoțesc fripturile, sunt principalii furnizori de lipide. Prin consistența lor vâscoasă, măresc 

rapiditatea preparatului, stimulează secrețiile digestive și prelungesc senzația de sațietate. Garniturile 

și salatele, prin bogăția lor în substanțe minerale, vitamine și glucide, ajută la realizarea echilibrului 

nutritiv al preparatului și la prezentarea lui estetică, asigurând și varietatea fripturilor. (Slide 3,4) 

 

ACTIVITATEA III – Snowball 

Activitatea – Tehnologia obținerii fripturilor 

Timp total de lucru – 50 min 

 

Instrucțiuni 

Cursanții se împart (după preferințe) în 12 perechi. Li se transmite sarcina de lucru: ,,Stabiliți operațiile 

pregătitoare, tehnica preparării și montarea pentru tipul de friptură care vă revine spre studiu, conform 

Fișei tehnologice primite. Timp de lucru – 15 minute. 

De menționat că: 3 perechi vor primi Fișa tehnologică I, 3 perechi vor primi Fișa tehnologică II, 3 

perechi vor primi Fișa tehnologică III și 3 perechi vor primi Fișa tehnologică IV. 

După 20 de min., perechile care au avut aceeași Fișă tehnologică se unesc, discută și realizează, pe o 

foaie de flipchart, concluziile la sarcina de lucru dată. Timp de lucru 20 min. 

Raportorii expun foile de flipchart și prezintă rezultatele cercetării realizate de grupa respectivă. 

Timp:15 min. 

 

 

ACTIVITATEA IV – Debriefing 

Timp total de lucru – 10 min 

Împreună cu cursanții, pe baza foilor de flipchart afișate, formatorul stabilește cu cursanții care sunt 

asemănările și deosebirile în tehnologia celor patru tipuri de fripturi. 
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În final, cursanților li se adresează următoarea întrebare: ,, Cum v-ați simțit în grupurile de lucru?” 

 

ACTIVITATEA V – FEED – BACK 

Activitatea – Fișă de lucru 

Timp total de lucru – 20 min 

 

Instrucțiuni 

Cursanților li se distribuie câte o Fișă de lucru - ,,Tehnologii de obținere a fripturilor” care le cere să 

rezolve un aritmogrif pe baza unui set de cerințe. Li se dă 15 min. pentru lucru individual. În final, 

timp de 5 min. se stabilește rezolvarea finală în plen, prin contribuția tuturor participanților. 
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TEHNOLOGII DE OBȚINERE A FRIPTURILOR 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE I 

FRIPTURI LA FRIGARE 

Fripturile la frigare sunt preparate culinare obținute prin frigerea la frigare a bucăților de carne 

de mărimi diferite sau a pieselor întregi (păsări, vânat, purcel, miel). Carnea se expune pe grătar, cu 

ajutorul frigării clasice sau pe frigarea rotisorului. Echipament tehnologic necesar: rotisor, frigărui din 

inox sau lemn, cuțite, linguri, furchetă, strecurătoare, pensulă, platou, blaturi pentru carne crudă, 

șervete, cântar.  

Proces tehnologic general 

• Operații pregătitoare pentru fripturile la frigare sunt: 

- pregătirea rotisorului: se verifică starea de funcționare, se scot frigările și se spală, se pune apă în 

tava rotisorului pentru evitarea arderii grăsimii ce cade în tavă în timpul frigerii;  

- pregătirea primară a cărnii: fezandarea cărnii cu miros specific, curățirea de pielițe, spălarea și 

zvântarea în șervet curat; 

- fasonarea  

– aducerea cărnii la aceeași dimensiune, pentru ca pătrunderea cărnii să se facă uniform; 

- ungerea cu grăsime sau învelirea în felii de slănină a pieselor întregi sau a bucăților mari de carne 

slabă; 

- sărarea bucăților mari de carne și a pieselor întregi.  

• Tehnica preparării: constă în următoarele operații:  

- fixarea cărnii în frigare și expunerea frigării pe grătarul încins sau fixarea ei în dispozitivul 

rotisorului, pornindu-se mecanismul de rotire;  

- expunerea cărnii procesului de prelucrare termică, cu rotirea frigării pe tot parcursul frigerii și 

ungerea cărnii din când în când, cu grăsime sau cu sucul scurs din carne în timpul frigerii, pentru a-i 

păstra suculența și pentru a filtra radiațiile calorice în vederea pătrunderii uniforme a cărnii.  

Bucățile mari de carne se frig în primă fază la o temperatură ridicată, după care frigerea se continuă la 

temperatură moderată. Bucățile mici de carne se mențin la aceeași temperatură pe toata durata frigerii. 

Timpul de frigere variază în raport cu mărimea bucății de carne, respectiv pentru fiecare 500 g sunt 

necesare:  

*15 – 20 minute pentru carnea de vacă și berbec, la care intensitatea căldurii va fi mai mare la început 

și friptura se va servi în sânge;  

*30 minute la carnea de porc, miel, vițel, pasăre, la care intensitatea căldurii este constantă. După 

frigere se întrerupe sursa de curent, se scoate frigarea și, după răcirea rotisorului se scot toate anexele, 

se spală, se șterg și se montează. Porționarea bucăților mari de carne și a pieselor întregi se face după 

o ușoară temperare, pentru a asigura menținerea formei cărnii. 

• Montarea fripturii se face pe platou cald sau pe taler de lemn, carnea fiind însoțită de garnituri 

diferite. Bucățile mici de carne se servesc pe frigare, sărând-se înaintea servirii. 

Frigarea se îndepărtează în momentul servirii, cu acordul consumatorului. Se servesc fierbinți.  
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TEHNOLOGII DE OBȚINERE A FRIPTURILOR 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE II 

 

FRIPTURI LA CUPTOR (LA TAVĂ) 

 

Sunt preparate culinare obținute din bucăți mari de carne sau piese întregi (purcel, păsări, 

vânat) care se prelucrează în cuptor. Sub acțiunea radiațiilor calorice au loc concomitent procesele de 

frigere la exterior și coacere în profunzime a cărnii. Echipament tehnologic necesar: tavă cu grătar, 

cuțite, linguri, furchetă, castroane, pensulă, platou, blaturi pentru carne crudă, șervete, cântar, mașină 

de gătit. 

Proces tehnologic general 

• Operațiile pregătitoare sunt următoarele: - pregătirea tăvii: în tava cu grătar se toarnă grăsime (25 

g/kg carne) și puțină apă; - prelucrarea primară a cărnii: fezandarea cărnii cu miros specific, curățirea 

de pielițe și surplusul de grăsime; spălarea și zvântarea, fasonarea, sărarea; ungerea cu ulei. 

• Operații pregătitoare speciale: -la cărnurile slabe (vită, pasăre) se aplică învelirea în felii subțiri de 

slănină și legarea cu sfoară pentru a menține forma inițială a cărnii (sfoara se îndepărtează după 

prelucrarea termică) sau împănarea cărnii cu slănină proaspătă tăiată fâșii, cu usturoi, cu morcov, în 

vederea îmbunătățirii gustului.  

• Tehnica preparării – cuprinde următoarele etape: - expunerea cărnii pe grătarul tăvii și în cuptorul 

încălzit la 1800…2500C; - prelucrarea termică - are loc la început la temperatura de 2500C și după ce 

s-a format pojghița de proteine coagulate, se coboară la temperatura de 2200C; carnea se unge din 

când în când cu sucul format, până aproape de pătrunderea totală a cărnii, când se rumenește pe ambele 

părți, pentru a conferi preparatului aspect plăcut. Timpul de prelucrare termică este diferit, funcție de 

natura cărnii, de cantitatea și de preferințele consumatorilor. Durata medie de prelucrare termică pentru 

500g de carne este următoarea: - carne de vacă 15-20 minute; - carne de vițel 30-35 minute; - carne de 

pasăre 20-30 minute. Porționarea fripturilor se face după 20 minute de la terminarea prelucrării 

termice, pentru a evita sfărâmarea cărnii la tăiere. Sucul cedat de carne se prelucrează în vederea 

obținerii sosului care va însoți friptura. Prelucrarea sucului se face prin: - degresare: îndepărtarea 

excesului de grăsime de la suprafața sosului; - deglasare: fierbere cu supă, apă sau vin, 10 minute; - 

asezonarea gustului: adăugarea de condimente sau unt.  

Montarea cărnii porționate se face pe platou cald, însoțită de garnituri diferite, iar sosul se servește 

separat în sosieră sau napează feliile de carne. 
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TEHNOLOGII DE OBȚINERE A FRIPTURILOR 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE III 

 

FRIPTURI LA GRĂTAR 

 

Sunt preparate culinare obținute prin frigerea la grătar a cărnii. Se pot utiliza diferite tipuri de grătare, 

cele mai bune fripturi obținându-se la grătarul cu cărbuni, care conferă o aromă plăcută fripturii. 

Echipament tehnologic necesar: grătar, cuțite inox, bătător de șnițele, castroane, blat de lemn, platou, 

pensulă, clește pentru friptură. 

Procesul tehnologic general  

1. Operațiile pregătitoare sunt următoarele:  

• pregătirea grătarului, care se curăță cu peria de sârma, se încinge și se unge cu ulei. Grătarul cu gaze 

și cel electric se aprind cu 20 minute înainte de folosire, iar grătarul cu cărbuni cu 2 ore înainte. La 

grătarul cu gaze se verifică placa radiantă pentru a nu avea fisuri, prin care trebuie să iasă gazele 

nearse;  

• prelucrarea primară a cărnii; fezandarea cărnii cu miros specific, curățirea de pielițe, spălarea și 

zvântarea în șervet curat; 

• porționarea cărnii în felii cu grosime diferită în funcție de tipul de carne: 1-4 cm grosime mușchi de 

vacă și mușchiuleț de porc; 1–1,5 cm carne de vițel, porc, miel;  

• aplatizarea cu bătătorul de șnițele pentru a ușura pătrunderea radiațiilor calorice în mod uniform în 

carne;  

• ungerea cu grăsime a cărnii pentru a fi protejată de căldura puternică și a evita lipirea ei de grătar. 

2. Tehnica preparării constă în expunerea cărnii pe grătarul încins, pe două direcții pe fiecare 

parte, pentru obținerea grileurilor pe suprafața cărnii; întoarcerea cărnii se face cu cleștele, fără 

înțeparea fripturii, iar sărarea se face imediat după frigere, pentru a nu favoriza extragerea sucului din 

carne, aceasta devenind uscată. 

3. Montarea fripturilor se face pe platou cald sau farfurie, carnea fiind însoțită de garnituri 

diferite.  

Se servesc fierbinți, cu sosul separat în sosieră, excepție făcând sosul de unt, care se așează direct pe 

bucata de carne.  
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TEHNOLOGII DE OBȚINERE A FRIPTURILOR 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE IV 

 

FRIPTURI LA TIGAIE 

 

 

 

Sunt preparate culinare obținute din felii de carne expuse procesului de sotare, procedeu de 

prelucrare termică ce constă în prăjirea rapidă a cărnii în soteuză, într-o cantitate mică de grăsime, 

încălzită la 160⁰C. Procedeele moderne introduse în gastrotehnie înlocuiesc prăjirea în soteuză, prin 

expunerea cărnii în tigaie de teflon, fără grăsime, unde carnea este expusă radiațiilor calorice prin 

intermediul unei plăci metalice.  

Avantajele folosirii acestei tigăi sunt: - fripturile obținute își păstrează factorii nutritivi, rămân 

aspectuoase și suculente; - se pot obține preparate dietetice, la care este interzisă aplicarea prăjirii în 

grăsime multă. Echipament tehnologic necesar: tigaie teflon, soteuză, blat de lemn, cuțite inox, bătător 

de șnitele, castroane, lingură sau paletă de lemn, sită pentru cernut făina, platou, furculiță, tel, cântar, 

etc.  

Procesul tehnologic general: 

• Operațiile pregătitoare sunt următoarele: - prelucrarea primară a cărnii: fezandarea cărnii cu miros 

specific; curățirea de pielițe, spălarea și zvântarea, tăierea în felii cu grosime de 2 cm, aplatizarea; - 

operații pregătitoare speciale: sărarea numai a bucăților de carne care, apoi, se trec prin făină sau se 

împesmetează. 

• Tehnica preparării constă în - expunerea feliilor de carne în tigaia unsă cu grăsime, astfel încât să se 

acopere suprafața tigăii, fără a se suprapune; - prelucrarea termică este de 2 minute pe fiecare parte, în 

timpul prelucrării termice întorcându-se o singură dată de pe o parte pe cealaltă; - obținerea sosului se 

face prin prelucrarea sucului, ca la fripturile la tavă. Temperatura de prelucrare termică este mai mare 

la cărnurile roșii, iar la cele albe, după formarea pojghiței de proteine coagulate, se reduce intensitatea 

focului pentru pătrunderea în profunzime a cărnii. 

• Montarea cărnii se face pe platou cald cu garnituri diferite. Sosul se servește separat în sosieră. 
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TEHNOLOGII DE OBȚINERE A FRIPTURILOR 

FIȘĂ DE LUCRU 

Completând aritmogriful de mai jos veți descoperi pe vertical A-B categoria de preparate culinare de bază, 

cu structură complexă, având în componență carne, alături de sos și legume sub formă de garnituri sau 

salate.  

1. Operație pregătitoare contând în aducerea bucăților de carne la aceeași dimensiune.  

2. Cele mai bune fripturi la grătar se obțin la grătarul cu ...  

3. Utilaj folosit pentru obținerea frigăruilor. 

4. În cazul fripturilor la frigare intensitatea căldurii se menține constantă pentru carnea de miel, vițel, pasăre 

și ...  

5. Procedeu de prelucrare termică ce constă în prăjirea rapidă a cărnii, într-o cantitate mică de grăsime. 

6. Fripturile se pot servi alături de salate, sosuri și...  

7. Îndepărtarea excesului de grăsime de la suprafața sosului.  

8. Șnițelele se prelucrează termic în ... 

                                  A 

        

       

       

    

      

         

         

      

                                         B 

 

TEHNOLOGII DE OBȚINERE A FRIPTURILOR 

FIȘĂ DE LUCRU – rezolvare 

Categorie de preparate culinare de bază, cu structură complexă, având în componență carne, alături de sos 

și legume sub formă de garnituri sau salate: A-B = FRIPTURI 

                                         A 

F A S O N A R E 

 C  A R B U N E 

R  O  T I S O R 

P O R C 

S O T A R E 

 G A R N I T U R I  

D E G  R   E  S A R E 

T I G A I E 

                                    B 
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Slide 1 

 
Slide 2 
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Slide 3 

 
Slide 4 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională: ”Competențe antreprenoriale” 

Tipul programului: de specializare 

Modul: Management financiar 

Temă: Surse de finanțare pentru afacerile mici 

Durată: 100 minute (on line) 

 

Obiective urmărite 

- Cunoașterea principalelor opțiuni de finanțare pentru o afacere mică 

- Înțelegerea elementelor specifice fiecărei opțiuni de finanțare 

- Cunoașterea avantajelor și dezavantajelor fiecărei surse de finanțare ce poate fi accesată de 

o afacere mică 

Structură orară 

Nr.crt. Activitate Durată 

1. Introducerea în temă 10 min. 

2. Prelegerea și conversația euristică 40 min. 

3. Exemplificarea  25 min. 

4. Identificarea avantajelor și dezavantajelor fiecărei surse de 

finanțare 

15 min. 

5. Debriefing 10 min. 

 

Desfășurător 

ACTIVITATEA I – Introducere în temă 

Se pornește de la ideea că, deși dificil de identificat și accesat, afacerile mici au o paletă largă 

de soluții de finanțare. Se insistă pe faptul că un plan de afaceri bine fundamentat este foarte 

important pentru găsirea unor surse de finanțare, dar și pentru viabilitatea afacerii. 

Timp total de lucru – 10 min 

Instrucțiuni 

Cursanților li se va cere să facă un exercițiu de imaginație, respectiv să se gândească că a doua zi 

ar avea disponibilă o sumă de 50.000 de euro și ar putea începe o afacere. Li se vor adresa întrebări 

precum: Ar fi pregătiți? Ce afacere ar începe? Ar mai avea nevoie de alte resurse financiare? Care 

ar fi principalele dificultăți pe care le întrevăd legate de afacerea pe care și-o propun? 

ACTIVITATEA II – Prelegerea și conversația euristică  

Activitatea – ,,Care sunt opțiunile de finanțare pentru o afacere mică?” 
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Timp total de lucru – 40 min 

 

Instrucțiuni 

Cursanților li se prezintă informații despre modalitățile de finanțare pe care le poate accesa o 

afacere mică. Având în vedere că pregătirile cursanților sunt eterogene, la fiecare sursă de finanțare 

prezentată formatorul va ridica întrebări legate de eventualele experiențe profesionale ale 

cursanților privind aspectele discutate. Formatorul va interveni și va insista pe clarificarea 

eventualelor confuzii sesizate în intervențiile cursanților. 

Pot fi folosite slide-urile: 1 - 10 

 

ACTIVITATEA III – Exemplificarea 

Activitatea – Detalierea operațiunilor specifice accesării fiecărei surse de finanțare 

Timp total de lucru – 25 min 

Instrucțiuni 

La fiecare sursă de finanțare formatorul va prezenta situații concrete în care a fost accesată sau 

poate fi accesată în mediul de afaceri românesc. De asemenea, li se va cere cursanților să vină cu 

exemple din experiența lor personală sau profesională. Se va insista pe: criteriile de alegere a unei 

surse de finanțare; aspectele benefice complementare derivate din finanțarea prin intermediul 

business angels, fonduri de investiții, incubatoare de afaceri; ”riscurile” ascunse ale finanțărilor 

informale; adecvarea surselor de finanțare cu ciclul de viață al firmei. 

Pot fi folosite slide-urile: 11 - 18 

De asemenea se va viziona și discuta filmul: https://www.youtube.com/watch?v=-sGXY63wFUs 

 

ACTIVITATEA IV – Desprinderea prin deducție a avantajelor și dezavantajelor fiecărei 

surse de finanțare 

Timp total de lucru – 15 min 

Instrucțiuni 

Pornind de la exemplele anterioare și de la situații reale sau ipotetice expuse de către formator, 

cursanții sunt încurajați să se gândească care ar fi avantajele și dezavantajele/riscurile apelării la 

fiecare sursă de finanțare. Formatorul va completa la final aspectele deduse de cursanți. 

Debriefing  

Timp total de lucru – 10 min. 

La finalul cursului, se va verifica conținutul însușit de cursanți. Formatorul va adresa mai întâi 

întrebări deschise, spre exemplu: Ce surse de finanțare are la dispoziție un întreprinzător la 

deschiderea unei afaceri? De ce s-ar prefera leasingul financiar leasingului operațional? Care sunt 

avantajele finanțării primite de la un business angel? etc. De asemenea, se vor folosi grile cu mai 

multe alternative de răspuns (slide-urile 19, 20). 

Pentru a face legătura cu educația privind finanțele personale cursanților li se va da și următorul 

chestionar: https://www.flexiquiz.com/SC/N/e8ee7e02-18b4-46da-9b4a-26cc480a28b6.

https://www.youtube.com/watch?v=-sGXY63wFUs
https://www.flexiquiz.com/SC/N/e8ee7e02-18b4-46da-9b4a-26cc480a28b6
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 

 

 

SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

 

Program formare profesională: ”Competențe antreprenoriale” 

Tipul programului: de specializare 

Modul: Managementul afacerii 

Temă: Portofoliu 

 

 

 

Competențe formate 

▪ Capacitatea de a manageria o afacere 

▪ Capacitatea de a observa, analiza și de a lua decizii 

▪ Aplicarea unui leadership modern și profitabil 

▪ Capacitatea de a comunica și negocia în afaceri 

▪ Aplicarea unui marketing eficient   

▪ Aplicarea legislației în vigoare și păstrarea eticii în afaceri 

▪ Aplicarea cunoștințelor de antreprenoriat și management financiar. 

 
Cerință 

 

Analizați firma în care lucrați din punct de vedere managerial, urmând următorii pași: 
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Nume firmei………………….................................………………… obiect de activitate COD CAEN…… 

8.Parteneri 

cheie 
 

Ce parteneri ai? 

• Care sunt furnizorii tai 

cheie? 

6.Activitățile cheie 
• Ce activități cheie ai? 

• Ce activități contribuie cel 

mai mult la realizarea 

valorii propuse clientului? 

• Care sunt acticvitățile a 

căror nerealizare 

corespunzătoare afectează 

de o manieră foarte 

importantă produsele/servi-

ciile oferite clienților? 

1. Valoarea 

adusa clienților 

 
• Care valoare aduci 

clienților ?  

• Ce problema rezolvi? 

 

4.Relația cu clienții 
 

• Cum menții relația cu clienții 

tăi? 

• Cum ii fidelizezi? 

• Cât/ce te costă menținerea 

acestor relații? 

2. Segment(e) de 

client 
 

• Cine sunt clienții tăi? 

• Descrie cum arată clientul tău 

ideal. 

7.Resurse cheie 
• De ce resurse cheie 

ai nevoie? 

Tipuri de resurse: 

• Resurse materiale  

• Resurse intelectuale 

(patente, brevete, etc.)  

• Resurse umane 

• Resurse financiare 

3. Canalele de 

comunicare 

 
• Ce canale utilizezi în 

abordarea clienților? 

• Ce canale au cel mai bun 

raport cost-profit? 

• Cum integrezi canalele in  

rutina zilnica a clienților? 

9.Structura de costuri 
• Ce costuri ai?  

• Ce cheltuieli presupun resursele cheie? 

• Ce costuri presupun activitățile cheie? 

Tipuri de costuri: 

• Costuri fixe (salarii, chirii, utilități)  

• Costuri variabile 

• Costuri semi-variabile 

5. Sursa/surse de venituri 
• De unde vin banii? 

• Pentru ce plătesc clienții tai? (evidențierea veniturilor pe categorii de 

produse/servicii) 
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Titlu proiect: „VISION – Viitor profesional pentru angajați” 
MySMIS POCU/726/6/12/134 085 

 

 

 

 

SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

Program formare profesională: Manager resurse umane 

Tipul programului: de specializare 

Modul: Managementul departamentului de resurse umane 

Temă: Portofoliu 

 

 

 

Competențe formate 

▪ Capacitatea de a manageria departamentul de resurse umane 

▪ Capacitatea de a observa, analiza și de a lua decizii 

▪ Capacitatea de a organiza departamentul și de a planifica activitatea acestuia  

▪ Abilitatea de a contracta resursa umană din instituție/firmă 

▪ Capacitatea de a comunica și negocia 

▪ Capacitatea de a lucra în echipă și de a rezolva conflicte 

▪ Capacitatea de a motiva resursa umană 

▪ Capacitatea de a evalua personalul din instituție/firmă 

 

 

 
Cerință 

 

Analizați Departamentul de Resurse Umane din instituția/firma în care lucrați urmând următorii 

pași: 
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Departamentul de Resurse Umane din cadrul firmei/instituției ……………… 

 

 

I. Structura departamentului (număr persoane, funcții + atribuții) 

 

II. Câte tipuri de contracte de munca cunoașteți?  

 

III. De ce este importantă planificarea resurselor umane? 

 

IV. Cum se realizează recrutarea și selecția resursei umane în instituția în 

care lucrați? (proceduri, ce se urmărește într-un interviu?) 

 

V. Comunicarea în cadrul organizației din care faceți parte (importanța ei, 

cum se realizează:  oral/în scris, pe verticală/pe orizontală) 

 

VI. Ce părere aveți despre lucrul în echipă? (avantaje; se practică în instituția 

dumneavoastră?) 

 

VII. Evaluarea personalului din instituție (de ce este importantă, cum se realizează) 

 

VIII. Strategii de motivare a personalului din instituția în care lucrați 

 

IX. Dați exemple de minim doua tipuri de conflicte de muncă manifestate în 

instituția dumneavoastră. 

 

  



 
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                                            95 
 

 

V. BIBLIOGRAFIE 

 
▪ Lăcrămioara Crenguța Oprea, Strategii didactice interactive: repere teoretice şi practice, 

București, Editura Didactică și Pedagogică, 2008 

▪ Mușat Dacia Bacoș, Instruirea interactivă, Iași, Editura Polirom, 1980 

▪ Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup 

–ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2009 

▪ Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998; 

▪ Dulama, M. E., Metode, strategii și tehnici didactice activizante, Editura “Clusium”, Cluj-

Napoca, 2002 

▪ Păcurari Olimpia, Strategii Didactice inovative, Editura Sigma, Bucureşti, 2003 

▪ Cerghit I., Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2005 

▪ Neagu, G. – Șanse de acces la educație în societatea românească, Editura Lumen, Iași, 

2012 

▪ Bocos, M., (2002), Instruire interactiva, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

▪ Ionescu, M., (2000), Demersuri creative în predare și învățare, Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca 

▪ Nicu, A., Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2007 

▪ Anghel, Petre, Stiluri și metode de comunicare, Editura Aramis, București, 2003 

▪ Niculescu, Mariana, Formarea formatorilor, Editura All Educațional, București, 2000 

▪ Oprea, Crenguța, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Ed. Universității, 

București, 2003 

▪ Pânișoară, Ion Ovidiu, Managementul resurselor umane, Editura Polirom, Iași, 2003 

▪ Zlate, Mielu., Eul și personalitatea, Editura Trei, Bucureşti,1999 

▪ Oprea. C. Lăcrămioara, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura 

Universității, București, 2003 

▪ Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare, Editura Polirom, Iași, 

2008 



 
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                                            96 
 

▪ Lisievici, Petru, Evaluarea în învățământ. Teorie, practică, instrumente, Editura Aramis, 

București, 2002 

▪ Manolescu, Marin, Activitatea evaluativă între cogniție și metacogniție, București, 

Editura Meteor, 2004; 

▪ MEN, Reforma sistemului de evaluare și examinare, București, Editura Școala 

Românească, 1998 

▪ Meyer Geneviève, De ce și cum evaluăm, Polirom, Iași, 2000; 

 

▪ Neacșu, I.; Stoica, A. (coord), Ghid general de evaluare și examinare, M.I., CNEE, 

Aramis, București, 1998; 

▪ OCDE, Mesurer les connaissances et compétences des élèves. Un nouveau cadre 

d’évaluation, 1999  

▪ Peretti, André de, Educația în schimbare, Iași, Editura Spiru Haret, 1996 

▪ Potolea, Dan, Neacșu, Ioan; Radu, I.T., Reforma evaluării în învățământ, București, EDP, 

1996 

▪ Scallon Gerard, L’évaluation formative, Bruxelles, De Boeck, 2000;  

▪ Peretti, A., Legrand, J.-A., Boniface, J., Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iași, 

2001 

▪ Lapassade, G. (1970), Groupes, organisations, institutions, Gauthier-Villars, Paris 

▪ Maxwell, John C., Cele 17 legi ale muncii in echipa, Editura Amaltea, București, 2003 

▪ Cornelius, Helena și Shoshana Faire, Știința rezolvării conflictelor, București, Editura 

Știință & Tehnică, 1996 

▪ Grant, Wendy. Rezolvarea conflictelor, București, Teora, 1998; 

▪ Dumitru, Ion, Al., Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Editura de Vest, 

Timișoara, 2000 

▪ Ciolan, Lucian, Dincolo de discipline. Ghid pentru învățarea integrată/crosscurriculară, 

Editura Humanitas Educațional, București, 2003 

▪ Cuilenburg, J. J. Van- Știința comunicării, ed. Humanitas, 1998 

 


