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1. EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Conform Dicționarului Explicativ al limbii române, educația este un
„fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor
adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea
lor în societate”. Acest proces de transmitere are loc pe două axe: verticală
(între generații succesive dintr-o comunitate, când este vorba despre educația
propriu-zisă, a copiilor și a tinerilor) și pe orizontală (între persoane și
comunități culturale, indiferent de vârstă).
„Educația este un proces asemănător cu alte procese, cum ar fi munca,
jocul,

schimbul

economic,

sacrul,

cotidianul,

personalitatea.

Această

complexitate evidentă și indiscutabilă a fenomenului educație determină o
pluralitate a modalităților de abordare.” [1, pag. 15]
Transformările profunde ce se petrec în societatea contemporană impun
sistemului educativ noi exigențe de pregătire a tinerei generaţii. Astfel, sistemul
de învățământ trebuie să se adapteze schimbării economice și sociale prin
proiecte curriculare novatoare, care să influențeze semnificativ abordarea
societății privind rolul educației și al sistemului de învățământ.
În abordarea clasică, învățământul a fost orientat cu precădere spre
aspecte informaţionale, deoarece se considera că este suficient ca o persoană
instruită să dețină un volum mare de cunoștințe. Actul didactic era bazat pe
transferul de cunostinţe realizat de la profesor și manualele didactice către elev,
buna pregătire a elevilor fiind evaluată prin volumul și diversitatea informaţiilor
acumulate. Elevii erau invitaţi să asculte explicaţii, să înţeleagă demonstraţii şi
5

să formuleze judecăţi de valoare pe baza unor raţionamente preconstituite.
Învătarea prin fixarea și repetarea cunoştinţelor se

realiza individual, iar

confruntarea de idei era stopată.
Abordarea modernă a sistemelor educaționale pune accent pe pregătirea
complexă a elevilor pentru viață. Prin noul profil de formare se vizează
cultivarea receptivităţii și formarea abilităţilor

care să permită elevilor să

acumuleze rapid și eficient informaţiile noi, facilitând accesul direct la sursele
de informare, stimularea creativității și a activității în echipă. Prin această nouă
concepție se trece la un învățământ centrat pe spiritul competitiv, pe stimularea
capacităţilor moral-volitive, a imaginaţiei şi a creativităţii.
Faţă de disciplinele de cultură generală, unde predarea se face în general
unitar, parcurgând în mod preponderent conţinuturi obligatorii, în cazul
disciplinelor tehnice se impune o nouă abordare, care să permită elevilor ca, pe
lângă realizarea conţinuturilor obligatorii (cu pondere mai mică), să aibă
posibilitatea să participe la un proces de instruire bazat pe ofertă şi opţiune,
parcurgând astfel trasee particulare de învăţare.
Printre modalităţile de adaptare a învăţământului la particularităţile
individuale ale elevilor se înscrie şi adaptarea strategiilor de predare – învăţare
– evaluare la stilurile de învăţare, în contextul unor principii general-valabile
pentru procesul educaţional, dintre care se conturează: asigurarea unei predări
intuitive şi accesibile; direcţionarea însuşirii cunoştinţelor spre o asimilare
logică, conştientă şi sistematică; gradarea sarcinilor de lucru de la simplu la
complex pentru a putea fi destinate unor nivele diferite de abordare în funcţie de
abilităţile elevilor; dezvoltarea caracterului activ, interactiv, centrat pe elev al
activităţilor de învăţare, cu pondere pe activităţile de învăţare prin descoperire
nu pe cele de predare; deplasarea accentului pe activităţile practice, mai puţin
6

pe cele teoretice; diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat într-un mod mai
solicitant; diferenţierea cunoştinţelor elevilor prin abordarea tuturor tipurilor de
învăţare şi prin formarea unor grupe de elevi cu aptitudini diferite care se pot
ajuta reciproc; diferenţierea răspunsului prin utilizarea autoevaluării şi
solicitarea elevilor de a-şi stabili obiective; stimularea participării active a
elevilor la lecţii şi asigurarea continuităţii participării acestora la procesul de
învăţare; asigurarea motivaţiei învăţării, în concordanţă cu aspiraţiile
individuale ale fiecărui elev (de autodepăşire); evaluarea formativă, continuă
care va permite elevului şi profesorului să cunoască nivelul de achiziţie a
competenţelor, să identifice lacunele şi cauzele lor şi să efectueze remedierile
care se impun. Procedându – se astfel, disciplinele tehnice pot deveni plăcute de
elevi, atractive, sau cel puţin accesibile în ceea ce priveşte însușirea
cunoştinţelor esenţiale.
Învăţământul românesc, spre deosebire de alte sisteme de învătământ
din Europa și nu numai, este un învăţământ de masă (se cunoaște faptul că este
obligatorie absolvirea a zece clase), în care se lucrează cu trăsături individuale
şi cu trăsături commune, deși elevii nu sunt identici între ei, atât din punct de
vedere social, cât și din punct de vedere intelectual. Existenţa acestor diferențe
între elevi impune tratarea lor diferenţiată. Cadrul didactic are în fața sa, în
clasă, nu un monolit, ci un grup școlar format din cuantumul tuturor indivizilor
componenți, care vin în câmpul acțiunii didactice cu propria experiență de viață,
cu un mod de gândire și o capacitate de a învăța specifice. „O perspectivă
tradițională, în care profesorul predă la o clasă de elevi încercând să facă acest
lucru la un nivel care reprezintă media tuturor elevilor săi, este ineficientă.
Profesorul defavorizează astfel două categorii de elevi: cei foarte buni, care
pierd timpul, și cei foarte slabi, pentru care nivelul de predare este prea ridicat.”

7

[4, pag. 251] Din acest considerent, instruirea școlară trebuie fie în concordanță
cu ritmul și capacitatea de învățare a fiecărui elev în parte.
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2. ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNOLOGIC ÎN SISTEMUL
PREUNIVERSITAR
În contextul economic actual, rolul educației se diversifică, cunoașterea,
ca o componentă esențială a dezvoltării umane și economice, nu mai poate fi
ignorată.
Relația din ce în ce mai strânsă dintre tehnologie și mediul natural sau
social solicită abordarea educației nu numai din punct de vedere al culturii, dar
și tehnologic, creând noi mentalități în care tehnologia are un rol important.
Formarea omului nou este rezultatul unor modificări ce au loc în
structura personalității acestuia. Acest proces are loc ca urmare a răspunsurilor
individului la nevoile societății. Dacă în cadrul procesului de formare apare un
progres, în structura personalității are loc dezvoltarea, cea care înscrie individul
pe o traiectorie ascendentă de trecere de la o treaptă inferioară la una superioară
pe scara evoluției sale.
Evoluția echilibrată a omului presupune selectarea influențelor și
acțiunilor la care este supus individul, precum și corectarea unor deprinderi
naturale și dobândite. Toate acestea se realizează prin educație.
De asemenea, este foarte important să se înțeleagă clar noțiunea de
formare profesională și educație profesională. Formarea profesională presupune
conturarea individului sub influența celor mai diverse acțiuni care marchează
personalitatea sub unghiul de incidență cu activitatea profesională.
Prin educație profesională se înțelege orice formă de pregătire sau
perfecționare în vederea unei activități profesionale, care cuprinde însușirea
cunoștințelor teoretice, formarea deprinderilor și priceperilor.

9

Un alt înțeles este acela de domeniu de activitate. Pentru acesta se
introduce termenul de tehnologie. Tehnologia poate fi definită ca un proces de
obținere a unor rezultate urmând o succesiune de tehnici.
Descentralizarea economiei, trecerea la economia de piaţă, restrângerea
numărului de locuri de muncă, noile exigenţe, au determinat o responsabilitate
sporită a şcolilor cu profil tehnic în formarea şi perfecţionarea specialiştilor întro profesie.
De asemenea, accelerarea procesului ştiinţific şi tehnologic presupune
intervenţia statului în reorganizarea învăţământului tehnic preuniversitar şi
universitar, ştiindu-se că acesta hotărăşte, în orice tip de societate, dar mai ales
în societatea modernă, nivelul de dezvoltare economică şi capacitatea
productiv-creatoare a unei națiuni. Altfel spus, timpul lucrează în favoarea
ţărilor dezvoltate ştiinţific şi tehnologic şi nu în favoarea celor mediu
dezvoltate.
Educația tehnologică este o componentă

a educației, prin care se

formează și se dezvoltă personalitatea elevului. Este un tip special de educație,
prin care formăm elevul pentru acțiune, acesta aplicând cunoașterea științifică la
acțiunea concretă.
De asemenea, educația tehnologică poate fi definită ca fiind o activitate
de

formare-dezvoltare a personalității umane, realizată prin aplicarea și

integrarea cunoștințelor din diferite domenii științifice.
În învățământul general, obiectivele educației tehnologice se realizează
pe baza conținuturilor aparținând

diferitelor domenii tehnice, care se

încadrează în ansamblul noțiunilor fundamentale.
În paralel cu asigurarea conţinuturilor specifice fiecărui profil, fiecărei
calificări, şi fiecărui nivel de şcolarizare, în cadrul procesului de învăţământ
tehnic preuniversitar se urmăreşte realizarea educaţiei tehnologice a elevilor.
Aceasta, ca parte integrantă a culturii generale, sporeşte sensibilitatea elevului
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pentru tehnică, lărgeşte orizontul său tehnic, îl ajută să dobândească o atitudine
receptivă şi creatoare faţă de domeniul tehnicii, înţeles în sens larg.
Sistemul de instruire pentru formarea profesională asigură un anumit
raport între disciplinele/modulele de învăţământ ce se studiază la un anumit
nivel de şcolarizare.
Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile

concurenţei pe

piaţa muncii impun desfăşurarea unui proces de învaţământ care să asigure o
cultura generală, pe fondul căreia să se dezvolte gândirea tehnică, întelegerea
principiilor care au stat la baza descoperirilor şi creaţiilor ştiinţei, care să
promoveze o reacţie pozitivă faţă de mediul tehnic şi să formeze premisele
tehnice şi practice ale însuşirii în condiţii bune a disciplinelor/modulelor ce
asigură o calificare şi o specializare înaltă.
Formarea competenţelor profesionale ale elevilor care finalizează un
liceu tehnologic este asigurată prin instruirea lor competentă şi progresivă, în
timpul şcolarizării, pornind de la problemele generale spre cele specifice unui
grup de calificări şi specializări. Înțelegerea fenomenelor tehnice, însușirea
termenilor de specialitate caracteristici anumitor domenii de activitate, însușirea
procedeelor întrebuinţate în practicarea unei calificări sau specializări, sunt
obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice în învăţământul
preuniversitar.
În procesul complex de pregătire profesională se asistă la stabilirea unor
interconexiuni între disciplinele ce concură la formarea personalitaţii elevului şi
la desăvârşirea instrucţiei lui pentru practicarea unei calificări şi specializări.
Cunoştinţele şi deprinderile necesare practicării unei calificări sau
specializări nu se obţin de la sine. Pentru acestea este necesară însuşirea
prealabilă a unui fond de cunoştinţe şi concepte de bază ale ştiinţelor tehnice
generale (studiul materialelor, desen tehnic, mecanică, rezistenţa materialelor).
11

Drumul însuşirii profesiunii se denumeşte „drum critic”, pe parcursul
acestuia existând puncte nodale în care o activitate este condiţionată de
realizarea prealabilă a alteia cu care se intersectează.
Acest lucru determină o caracteristică esenţială a procesului de predareînvăţare a disciplinelor/modulelor tehnice, care este interdisciplinaritatea şi
pluridisciplinaritatea.
Prin însuşirea disciplinelor/modulelor de specialitate se asigură, în afara
competenţei profesionale şi dobândirea valorii ştiinţifice, tehnice şi psihosocio-morale, care au ca finalitaţi nu numai profesionalizarea ci şi formarea
unor personalităţi complete, bazate pe o cultură generală corespunzătoare, pe o
atitudine participativă la rezolvarea problemelor de ordin restrâns, privind
profesia, dar şi a celor de ordin social.
Sistemul nostru de învăţământ asigură unitatea funcţională dintre
caracteristicile sale, este deschis şi continuu, abordează atât cultura generală cât
şi pregătirea de specialitate.
Instruirea profesională este proiectată a se desfășura prin mai multe
forme de învăţământ, la diferite nivele:
 la gimnaziu, clasele V-VII educaţia tehnologică asigură orientarea
elevilor spre însuşirea unor profesiuni;
 şcolile profesionale au ca obiective pregătirea pentru

diferite

calificări (meserii de complexitate redusă);
 învăţământul liceal tehnologic

sau

de specialitate urmăreşte

asigurarea cunoştintelor ştiinţifice, culturale si de specialitate necesare
continuării studiilor superioare, dar și a pregătirii unei specializări (meserii de
complexitate ridicată);
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 în învăţământul postliceal şi de maiştri se dobândește o nouă
calificare sau se continuă specializarea complexă pentru o calificare dobândită
anterior.
Indiferent însă de nivelul de

pregătire profesională: învățământ

profesional (nivel 3) învăţământul liceal tehnologic (nivel 4), învăţământul
postliceal sau de maiştri (nivel 5), fiecare tip și profil are organizat procesul de
învăţământ astfel încât elevii să fie sprijiniţi să poată dobândi competenţa
corespunzătoare calificărilor şi specializărilor pentru care se pregătesc.
Există un raport între disciplinele/modulele de specialitate şi instruirea
practică. Acesta este exprimat pe de o parte de timpul afectat pentru practică la
diferite niveluri de specializare, de scopul instruirii, de consolidare a
cunoştinţelor tehnice specifice fiecărei calificări sau specializări şi formarea
deprinderilor practice în domeniul respectiv.
Formarea capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor de practicare a unei
calificări sau specializări este o sarcină comună tuturor disciplinelor ce se
studiază în formele de şcolarizare amintite, obiectivizarea conţinuturilor
specifice realizându-se prin curriculumurile şcolare.
Acestea respectă o serie de cerinţe în delimitarea structurilor tematice
care vizează:
 Abordarea globală şi de specialitate cu repartizarea riguroasă pe ani
de studiu a conţinuturilor;
 Evitarea suprapunerilor de cunoştinţe cu cele abordate de alte
curriculum-uri şcolare pentru cultura generală sau de specialitate, esenţializarea
alegerii conţinuturilor ce trebuie studiate pentru o încadrare

riguroasă

în

timpul acordat prin planul de învăţământ disciplinei respective/ modulului
respectiv;
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 Stabilirea exactă a obiectivelor generale ce se urmăresc prin aplicarea
curriculumului şcolar pentru o calificare/specializare;
 Stabilirea

unui

conţinut

autentic

ştiinţific

pentru

fiecare

disciplină/modul de învăţământ, corespunzător nivelului de dezvoltare a ştiinţei
şi a progresului tehnic realizat în domeniu.
Conform documentului concept elaborat de Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice pe 6 iulie 2016, intitulat „Opțiunile de
educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”, absolvenții
învățământului gimnazial au în prezent următoarele posibilități de continuare a
studiilor: prin învățământul liceal și prin învățământul profesional.
Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul
obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XIIa), dezvoltând, aprofundând și particularizând competențe (cunoștințe, abilități
și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării.
Învățământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera
teoretică, cu profilurile umanist şi real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic,
servicii, resurse naturale şi protecția mediului; filiera vocațională, cu profilurile
militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Durata studiilor în învățământul liceal, forma de învățământ cu
frecvență, este în prezent de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate
de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învățământ cu frecvență redusă,
durata studiilor se prelungeşte cu un an.
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de
bacalaureat și cu examen de certificare a competențelor profesionale, pentru
absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.
Absolvenții de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în
învățământul postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare.
Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul
14

postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice
program de studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8.
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională,
care promovează examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de
nivel 4 al Cadrului Național al Calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv
al certificatului, conform Europass.
Învățământul profesional și tehnic trece în această perioadă printr-o
transformare foarte puternică. Se pune accentul

pe partea de formare

profesională, relevantă pe piața muncii.

Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII a
[5, pag.4]
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3. PROFILUL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI ÎN CONTEXT EUROPEAN

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi
a inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii,
mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi
faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe
cunoaştere. În societatea informaţională pe care omenirea o traversează, ştiinţa
şi tehnologia se constituie în continuare ca o pârghie majoră a progresului
uman.
Tot ceea ce ne înconjoară este obţinut cu ajutorul tehnologiei. Aceasta
este prezentă în orice domeniu, de la tradiţional la modern, de la obiectele
simple la proiectele multimedia şi TIC sau tehnologia didactică. Omul nu este
doar creatorul tehnologiei, ci si utilizatorul ei; omul devine dependent de
tehnologie şi e format de ea. Schimbările, impactul cu mediul natural sau social,
trecerea la înalta tehnologie, reclamă o educaţie şi o mentalitate tehnologică
nouă ce se bazează pe creativitate.
Dezvoltarea gândirii ştiinţifice şi realizarea legăturilor interdisciplinare
devin actuale şi trebuie să reprezinte preocupări majore ale învăţământului
deoarece analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel
care nu a învăţat cum să înveţe, iar învăţământul modern trebuie să pună
accentul pe deprinderea metodelor de gândire şi lucru.
Diciplinele

tehnice

au

un

caracter

interdisciplinar

pronuntat.

Interdisciplinaritatea nu trebuie concepută numai în sensul integrării
cunoştinţelor ci şi în sensul de mod de gândire şi acţiune. Perspectiva
interdisciplinară, constă în esenţă, în a organiza învăţământul în aşa fel încât să
furnizeze elevilor ocazia de a se familiariza cu principii generale sau orientate
16

în contexte cât mai variate posibil. Sub raportul modului elaborării sau al
purtătorului, interdisciplinaritatea poate fi:
• centrată pe cultura bogată şi pluridisciplinară a unui profesor; acesta îşi
asumă singur răspunderea incursiunilor şi transferurilor posibile; mulţi dintre
aceştia găsesc un câmp de manifestare în cadrul cercurilor;
• realizată în echipe de profesori cu specialităţi diferite şi vizând fie un
grup de discipline predate la aceeaşi clasă, fie aceleaşi discipline urmărite atât
în dimensiunea orizontală cât şi în cea verticală.
Promovarea interdisciplinarităţii, în condiţiile unui învăţământ conceput
pe discipline şi realizat de profesori cu pregătire monodisciplinară, reprezintă
un exerciţiu dificil dar foarte util.

Soluţia de aplicat

nu este nici

interdisciplinaritatea totală, nici învăţământul pe materii conceput tradiţional, ci
o combinare între aceste formule.
Pentru domeniul Resurse naturale și protecția mediului vom analiza în
continuare trei calificări.
Toate acestea pot fi abordate cu ajutorul noilor metode de predare,
învățare, evaluare, metode ce folosesc o serie de aplicații ale tehnologiei
informației și comunicării.
În cadrul acestui profil se regăsesc calificări din domeniile: Industrie
Alimentară, Protecția Mediului, Chimie Industrială, Agricultură, Silvicultură,
Veterinar. Vom discuta în continuare despre primele trei domenii.
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3.1 TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE

Tehnicianul

analize

produse

alimentare este cel care efectuează
analize ale materiilor prime şi ale
materiilor

auxiliare

alimentare,

din

industriile

monitorizează

aplicarea

normelor de igienă şi protecţia mediului
în

industria

valoarea

alimentară,

nutritivă

a

determină
produselor

alimentare, asigură starea de sănătate a
consumatorilor

prin

aplicarea

unui

sistem de control al calității eficient, în
conformitate cu standarde UE.
Standardul de Pregătire Profesională, nivel 4 (OMENCS nr. 4121 din
13.06.2016) prevede pentru calificarea Tehnician Analize Produse Alimentare
următoarele unități de rezultate ale învățării:
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale:
1.Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și de protecția
mediului în industria alimentară
2.Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a normelor de igienă în
industria alimentară
3.Exploatarea utilajelor și echipamentelor utilizate în industria alimentară
4.Executarea operațiilor de bază în laborator în industria alimentară
5.Asigurarea calității produselor alimentare
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6.Aplicarea proceselor biochimice la fabricarea produselor alimentare
7.Executarea analizelor specifice de laborator în industria alimentară
Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate:
8.Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară extractivă
9.Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară fermentativă
10.Efectuarea analizelor specifice în industria de morărit, panificație și
produse făinoase
11.Efectuarea analizelor specifice la obținerea produselor de origine
animală
12.Efectuarea analizelor specifice în industria prelucrării legumelor și
fructelor
13.Determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize de
laborator

Prin ordinele de ministru OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016, OMEN
3915 din 18.05.2017 și OMEN 3501 din 29.03.2018 este stabilit curriculumul
pentru calificarea Tehnician Analize Produse Alimentare. Acesta cuprinde
următoarele discipline de specialitate:


Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria
alimentară



Operații de bază în laborator în industria alimentară



CDL – IP (clasa a IX-a)



Microbiologia și igiena în industria alimentară



Operații și utilaje în industria alimentară



CDL – IP (clasa a X-a)



Biochimia produselor alimnentare



Analize specifice în industria alimentară fermentativă
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Analize specifice în industria de morărit, panificație și produse
făinoase



CDL – teorie (clasa a XI-a)



Tehnici de laborator în industria alimentară



Analize specifice în industria alimentară extractivă



Analize specifice la obținrerea produselor de origine animală



Analize specifice în industria prelucrării legumelor și fructelor



CDL – teorie (clasa a XII-a)



Asigurarea calității produselor alimentare



Determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize de
laborator

3.2 TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI

Tehnicianul
competențe

ecolog

de

are

conservare

a

biodiversității, aplicând și respectând
reglementări în vigoare la nivel
european

și

mondial

privind

dezvoltarea durabilă și grija față de
mediul înconjurător.

Standardul de Pregătire Profesională, nivel 4 (OMENCS nr. 4121 din
13.06.2016) prevede pentru calificarea Tehnician ecolog și protecția calității
mediului următoarele unități de rezultate ale învățării:
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Unități de rezultate ale învățării tehnice generale:
1.Caracterizarea ecosistemelor naturale și antropice
2.Investigarea ecosistemelor
3.Caracterizarea bazinelor hidrografice
4.Protejarea mediului înconjurător
5.Gospodărirea apelor
6.Măsurarea mărimilor tehnice în domeniul protecției mediului
7.Gestionarea deșeurilor
8.Monitorizarea acțiunii fenomenelor extreme asupra mediului
Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate
9.Efectuarea operațiilor de bază în laborator
10.Efectuarea analizelor chimice
11.Efectuarea analizelor instrumentale
12.Efectuarea analizelor biologice și microbiologice
13.Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei
14.Monitorizarea indicatorilor de calitate a solului
15. Monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului
16.Conservarea biodiversității

Prin ordinele de ministru OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016, OMEN
3915 din 18.05.2017 și OMEN 3501 din 29.03.2018 este stabilit curriculumul
pentru calificarea Tehnician ecolog si protecția calității mediului. Acesta
cuprinde următoarele discipline de specialitate:
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Ecologie generală



Metode practice de investigare a ecosistemelor



Hidrografie



Stagiu de pregătire practică – CDL (clasa a IX a)



Poluarea și protecția mediului



Elemente de gospodărire a apelor



Măsurarea marimilor tehnice



Stagiu de pregătire practică – CDL (clasa a X a)



Gestionarea deșeurilor



Fenomene hidro-meteo extreme



Operații de bază în laborator



Curriculum în dezvoltare locală (clasa a XI a)-teorie



Stagiu de pregătire practică-Analiză chimică cantitativă si calitativă



Stagiu de pregătire practică-Analiză instrumentală



Conservarea biodiversității



Monitorizarea calității apei



Monitorizarea calității solului



Curriculum în dezvoltare locală
(clasa a XII a)-teorie



Stagiu

de

pregătire

practică-

Monitorizarea calității aerului


Stagiu

de

pregătire

Analiza
microbiologică

biologică
a

practicăși
resurselor

naturale
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3.3 TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR
Această calificare oferă o pregătire
tehnică într-un domeniu larg. Practicanții
unei astfel de ocupații efectuează teste
chimice și fizice de laborator, necesare la
realizarea analizelor cantitative și calitative
ale materialelor solide, lichide și gazoase
utilizate în scopuri de cercetare și dezvoltare
a

noilor

produse,

controlul

calității,

respectarea standardelor de mediu și în alte
aplicatii practice ale teoriilor de chimie.
Tehnicienii chimiști de laborator culeg
eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesară în vederea
experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigură execuția, fac estimări de
cantități și costuri de materiale necesare realizării proiectelor, organizeaza
întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.
Standardul de Pregătire Profesională, nivel 4 (OMENCS nr. 4121 din
13.06.2016) prevede pentru calificarea Tehnician chimist de laborator
următoarele unități de rezultate ale învățării:
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale:
1.Pregatirea materiilor prime și a materialelor auxiliare din industria
chimică
2.Exploatarea utilajelor mecanice și hidrodinamice din industria chimică
3.Efectuarea analizelor materiilor prime, a materialelor auxiliare și a
produselor din industria chimică
4.Exploatarea utilajelor de transfer termic și de masă din industria chimică
5.Planificarea și organizarea producției
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6.Aplicarea procedurilor de calitate în activități specifice industriei
chimice
Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate:
7.Organizarea și gestionarea activității laboratorului aplicând procedee și
norme specifice
8.Realizarea de analize prin metode chimice, evaluarea și raportarea
rezultatelor
9.Aplicarea tehnicilor instrumentale în analize chimice, evaluarea și
raportarea rezultatelor
10.Determinarea caracteristicilor de calitate a produselor chimice
Conform curriculumlui pentru această specializare, se parcurg în cei patru
ani de liceu următoarele discipline de specialitate:


Materii prime și materiale în industria chimică



Operații și utilaje mecanice și hidrodinamice în industria chimica



Stagiu de pregătire practică – CDL (clasa a IX a)



Controlul calității compușilor chimici



Operații de transfer termic și de masă



Stagiu de pregătire practică – CDL (clasa a X a)



Organizarea și gestionarea activității de laborator



Curriculum în dezvoltare locală – (clasa a XI a), teorie



Stagiu de pregătire practică-Planificarea și organizarea producției



Stagiu de pregătire practică-Asigurarea calității



Analiză chimică calitativă și cantitativă



Tehnici instrumentale de analiză chimică



Curriculum în dezvoltare locală – (clasa a XII a), teorie



Stagiu de pregătire practică – Controlul fabricației în industria chimică
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Pentru fiecare disciplină, standardele de pregătire profesională stabilesc
cunoștințele, abilitățile și atitutudinile pe care elevii trebuie să le dobândească
în decursul celor 4 ani de învățământ liceal tehnologic.
Cunoștințele pentru diferitele calificări sunt fixate prin parcurgerea
disciplinelor de specialitate. Abilitățile și atitudinile sunt în general aceleași, iar
dobândirea lor, alături de cunoștințe, conturează personalitatea viitorului
tehnician.
Exemple de abilități: aplicarea legislației și normelor SSM și PSI în
domeniul de activitate, întreținerea și utilizarea echipamentelor din dotare,
identificarea factorilor de risc, ce provoacă boli profesionale.
Exemple de atitudini:

asumarea

responsabilității

în

efectuarea

activităților specifice, corectitudine și consecvență în întreținerea și utilizarea
echipamentelor din dotare, spirit de observație și promptitudine în semnalarea
deficiențelor constatate, capacitate de decizie și reacție, colaborarea și lucrul în
echipă.
Pentru
specialitate,

cadrele
participarea

didactice
în

de

proiectele

ERASMUS + a reprezentat o deosebită
oportunitate, deschizându-le noi orizonturi
asupra modalităților de abordare și predare a
disciplinelor tehnologice. Exemplele de bune
practici pe care le-au întâlnit în aceste
schimburi de experiență, toate se bazau pe
utilizarea calculatorului, ceea ce a reprezentat
o provocare și în același timp o mare dorință
de perfecționare în acest sens.
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4. RESURSE EDUCAȚIONALE

4.1 Platforma GOOGLE CLASSROOM
Este un instrument din suita Google Apps for Education, care oferă
profesorilor posibilitatea să creeze și să organizeze rapid teme, să posteze
anunțuri și întrebări, să ofere un feedback eficient.
Elevii pot să-și organizeze temele în Google Drive, să le finalizeze, să le
predea, precum și să comunice direct cu profesorii și cu colegii.
Aplicația Classroom funcționează cu Documente Google, Drive și
Gmail. Astfel, profesorii pot să creeze și să strângă teme, fără ca acestea să fie
pe hârtie. De asemenea, pot să vadă cine și-a terminat tema, precum și să ofere
feedback direct și în timp real fiecărui elev, pot să comunice în timp real cu
elevii, comunicarea la curs și în afară devine mult mai eficientă.
După ce profesorul își creează contul și clasele, invită elevii să intre în
clasele respective și poate începe activitatea.
Profesor Carmen Vulpe, clase Industrie alimentară
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Profesor: Carmen Dănăricu, clase Chimie industrială și Protecția mediului

Clasa a XI -a A
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Clasa a IX-a B, încărcare teme

Clasa a IX-a A, catalog

Platforma Classroom oferă profesorului posibilitatea de a posta
materiale de studiu sub diferite forme: word, pdf, video, power point.

28

PDF – determinarea conținutului de vitamina C, clasa a XI-a A
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Video – substanțe chimice (oxizi)

PPT – accidente de muncă
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4.2 LECȚII VIRTUALE
www.lecții-virtuale.ro este o platformă educațională care oferă suport la
disciplinele matematică, fizică, chimie și informatică. Aceasta conține peste 600
de filme, care acoperă sistematic materia din programa analitică a disciplinelor
menționate.
4.2.1.Proteine – clasa a XI-a

4.2.2. Concentrația soluțiilor – clasa a XI-a
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4.3 Biblioteca media oferită de www.mozaweb.com gestionează peste
1200 de animații 3D interactive, sute de videouri educaționale, imagini, fișiere
audio, teste, se pot accesa peste 100 de instrumente și jocuri tematice.
MOZAWEB este o componentă a sistemului educațional mozaLearn, fiind un
sprijin atât pentru elevi, cât și pentru profesori.
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4.4 KAHOOT! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și
tehnologie educațională.
A fost lansată în 2013 și este în prezent utilizată de 50 de milioane de
persoane din 180 de țări. Este accesibilă la clasă și orice alt mediu de învățare
din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot! pot fi create de oricine, pe orice
subiect și pentru toate vârstele. Se poate accesa folosind orice dispozitiv,
calculator sau laptop care dispune de un browser web.
Platforma pune la dispoziția utilizatorilor 3 variante: Basic, Pro,
Premium. Prima variantă este gratuită și are accesibile numai funcțiile de bază.
Următoarele două variante solicită plata unui abonament lunar sau anual.
KAHOOT! permite aplicarea simultană a mai multor teste, fără să fie
nevoie ca elevii să se deconecteze. Profesorul are nevoie de un calculator
conectat la internet pentru a lansa testul, un videoproiector pentru vizualizarea
pe un ecran. Elevii folosesc propriile telefoane inteligente sau alte dispozitive
digitale.
4.4.1 Proteine
https://create.kahoot.it/details/proteine/4f5e9590-a529-40a2-b081f83ff3d59b5c
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4.4.2 Glucide
https://create.kahoot.it/details/glucide/5cd331f8-f3cf-4e1c-9e9aee3a328a7cbd

4.4.3 Biocatalizatori
https://create.kahoot.it/details/biocatalizatori/150e2ca6-f853-4075-b286f0bdc74f0ce5
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4.4.4 Vase de laborator
https://create.kahoot.it/details/vase-de-laborator/a574caae-26f1-41ac-a6d1e25131206c62

La finalul testului, elevii află clasamentul. De asemenea, profesorul
poate descărca rezultatele, platforma generând un document Excel, cu mai
multe sheet-uri: punctaj final și punctaj pe fiecare quiz. Un astfel de document
este deosebit de util pentru profesor și pentru proiectarea viitoarelor demersuri
didactice.
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4.5 HĂRȚI CONCEPTUALE
Există mai multe aplicații care pot fi utilizate pentru a concepe scheme,
sau hărți conceptuale. Una dintre acestea este http://popplet.com .
4.5.1 Transformările biochimice ale cărnii
Vă prezentăm în imaginea următoare o astfel de schemă, concepută
pentru disciplina Biochimia produselor alimentare, lecția Biochimia cărnii.

4.5.2 Operații unitare


În schema următoare este realizată o clasificare a operațiilor unitare,
concepută

pentru

Operații

disciplina

și

utilaje

mecanice

hidrodinamice în industria chimica, lecția Operații unitare

36

și

4.6 Pentru fixarea cunoștințelor se pot realiza „NORI DE CUVINTE”,
cu ajutorul site-ului www.wordart.com
4.6.1. Însușiri senzoriale
Un exemplu în acest sens este imaginea de mai jos, care surprinde
însușirile senzoriale ale diferitelor materii prime și produse finite din industria
alimentară.
Analiza senzorială reprezintă un capitol consistent la foarte multe dintre
disciplinele de specialite: Operații de bază în laborator în industria alimentară,
Analize specifice în industria alimentară fermentativă, Analize specifice în
industria de morărit, panificație și produse făinoase, Analize specifice în
industria alimentară extractivă, Analize specifice la obținerea produselor de
origine animală, Analize specifice în industria prelucrării legumelor și fructelor.
Pentru elevii cu stil de învățarea vizual sunt deosebit de importante aceste
imagini pentru o învățare eficientă și trainică.
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4.6.2. Drojdii și bacterii
Următoarele două imagini pot fi utilizate pentru fixarea cunoștințelor la
disciplina Microbiologie și igienă în industria alimentară. Acestea surprind
caracteristicile importante care deosebesc bacteriile de drojdii.
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4.6.3. Metode de analiză chimică
Cea mai uzuală clasificare pentru analiza chimică în laborator,
presupune trei mari grupe de metode: metode de analiză chimică cantitativă,
metode de analiză chimică calitativă și metode de analiză instrumentală.

4.6.4 Tipuri de ecosisteme
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4.7 HOT POTATOES
Este un software gratuit, care poate fi descăcat de la adresa
https://hotpot.uvic.ca. Include 6 aplicații care permit profesorilor să creeze teste
interactive cu itemi cu alegere multiplă, cu răspuns scurt, de completare,
cuvinte încrucișate, denumite JQuiz, JCloze, JCross, JMix, JMatch și The
Masher, ultima fiind o compilație ale celorlalte.
4.7.1 Aparate de laborator – cuvinte încrucișate (Jcross)
JCross permite realizarea de cuvinte încrucișate, care pot fi completate
atât online, cât și offline de către elevi.
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4.7.2 Gradul aciditate – cuvinte amestecate (JMix)
JMix permite realizarea unor itemi de rearanjare a cuvintelor în
propoziții

Pentru rezolvare elevul glisează cuvintele în ordinea dorită. Cu butonul
„verifică” se testează corectitudinea rezolvării și punctajul obținut. Butonul
„indiciu” furnizează ajutor în rezolvare, iar butonul „restart” restartează
rezolvarea repornind cronometrul.
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4.7.3Masa hectolitrică – test de ordonare (JMatch)
Jmatch permite realizarea unor teste de împerechere sau de ordonare.

Pentru a rezolva elevul alege ordinea operațiilor din lista afișată, în
limita de timp impusă. Punctajul final se afișează automat la epuizarea timpului,
sau prin apăsarea butonului „verifică”.
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4.7.4 Definiția vinului – enunț lacunar (JCloze)
Jcloze creează itemi ce urmăresc completarea spațiilor libere (cu enunț
lacunar).
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Pentru rezolvare elevul completează spațiile libere (profesorul are
posibilitatea de a da mai multe variante corecte pentru fiecare noțiune), cu
încadrarea în timp. Se verifică punctajul cu butonul „verifică”.

4.7.5 Mărunțirea – test cu diferite tipuri de itemi (JQuiz)
JQuiz creează teste cu cel mult patru tipuri de itemi: cu alegere multiplă,
cu răspuns scurt, hibrid și selectare multiplă.

Pentru capitolul „Mărunțirea” s-a creat un test care conține: un item cu
răspuns multiplu, unul cu răspuns scurt și unul cu selectare multiplă. Pentru cel
44

cu selectare multiplă, profesorul poate să dea explicații, pe care elevul le
accesează cu butonul „indicii”.
Testul poate conține un număr nelimitat de itemi, iar profesorul poate
testa în meniul „Opțiuni” ca itemii să fie generați de fiecare dată aleator.
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4.7.6 Operații și utilaje (The Masher) – mai multe teste aplicate
simultan
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4.7.7 Soluții – cuvinte încrucișate (JCross)
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4.7.8 Ecosistem – enunț lacunar (JCloze)
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4.8. GOOGLE DRIVE ȘI DOCUMENTELE
4.8.1 Proteine – test Google Docs

4.8.2 Operații unitare – test Google Docs
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4.9. SITE-URILE WEB
Există o multitudine de softuri educaționale, concepute și promovate de
diferite asociații, de Casa Corpului Didactic, Departamentele pentru Pregătirea
Personalului Didactic, sau pur și simplu de informaticieni și cadre didactice.
Acestea se pot prezenta sub următoarele forme: site-uri web, softuri
educaționale și interactive pe suport electronic. În majoritatea cazurilor un
material educațional diversificat este reținut în proporție de 80% prin ascultare,
vizionare și interactivitate.
Avantajele utilizării acestora sunt accesibilitatea, flexibilitatea, modul
dinamic de prezentare, proiecția tridimensională a oricărui fenomen, stimularea
interesului față de nou, stimularea imaginației, dezvoltarea unei gândiri logice,
simularea unor procese, formarea intelectuală prin autoeducație, mobilitatea –
posibilitatea de a accesa conținutul materialului educațional de oriunde și
oricând, prezentarea clară și intuitivă a conținutului, metode diverse de a învăța.
Fiecare elev are propriul ritm de învățate și posibilitatea parcurgerii
acestor lecții treptat și repetat, oferă un eficiență mult mai mare a învățării. De
foarte multe ori elevii dau un randament mai bun în weekend sau în ore la care
nu sunt la școală.
4.9.1.Un exemplu de site educațional se găsește la următoarea adresă:
http://www.elearning.masterprof.ro/.

Acesta este conceput de studenții Universității Petrol și Gaze din
Ploiești, în cadrul obiectului de studiu Instruire Asistată de Calculator, modul
psihopedagogic, organizat de DPPD Ploiești. În acest moment sunt disponibile
273 de lecții.
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Pe acest site, la domeniul merceologie se află o serie de lecții care pot fi
utilizate la disciplinele aferente calificării Tehnician analize produse alimentare.
Un exemplu este lecția: BRÂNZETURILE

Suntem întâmpinați cu un scurt film în care ni se prezintă pe scurt
procesul tehnologic de obținere a brânzei Mozzarella.
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Navigăm apoi pe mai multe pagini: Introducere, Testarea cunoștințelor
anterioare,

Caracterizarea

merceologică

a

brânzeturilor,

Evaluarea

cunoștințelor, Tema pentru acasă, Noutăți din domeniul brânzeturilor,
Bibliografie.
Sunt prezentate procesele tehnologice pentru obținerea brânzeturilor
fermentate cu pastă moale, brânzeturi cu pastă semitare, brânzeturi cu pastă
tare, bânzeturi topite.

Urmează un test conceput din mai multe tipuri de itemi (cu enunț
lacunar, cu răspuns multiplu, adevărat/fals, întrebare de reflectare).
Tema pentru acasă constă în realizarea analizei senzoriale pentru
brânzeturi din cele patru categorii studiate și realizarea fișelor de laborator
aferente.
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4.9.2. Un alt exemplu de site educațional se găsește la următoarea
adresă: http://www.industriealimentară.ro, conceput pentru disciplina „Operații
și utilaje în industria alimentară”.

Site-ul este foarte complex și
conține
Mărunțire,
solide,

capitolele:

Transport,

Separarea

materialelor

Separarea

amestecurilor

eterogene, Amestecarea.
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4.10. ZOOM și GOOGLE MEET
Pentru conectarea online cu elevii cele mai utilizate platforme sunt
ZOOM și GOOGLE MEET.

ZOOM este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video. Ea
permite crearea gratuită a unor întâlniri online (meetings) unde se pot invita
până la 100 de participanți prin intermediul unui link.
Elevii nu au nevoie de niciun cont, ci trebuie doar să acceseze linkul
primit, să descarce aplicația Zoom pe calculator sau mobil și să se conecteze cu
un microfon și sau/webcam. Atunci vor intra într-o întâlnire online unde pot
comunica prin mesaje pe chat cu profesorul, pot vedea ce le împărtășește
profesorul de pe ecranul său (opțiunea screen share), se pot vedea și auzi
reciproc dacă au microfoane și camere web instalate pe aparatul pe care îl
folosesc.
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GOOGLE MEET este o aplicație din suita Google (for Education
sau Enterprise) care poate fi accesată doar dacă aveți un cont de organizație
(școală sau companie, de tip @educred.ro sau @ctgm.ro etc.). Meet este
aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de
comunicare instant prin video și chat, unde se poate crea un link de
întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să aibă vreun cont,
pentru a putea intra în sesiunea online. Meet acceptă până la 100
participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom:
comunicare cu participanții cu video, microfon și prin chat, partajarea
ecranului,

activarea

modului

silențios

pentru

anumiți

participanți,

împărtășirea de alte link-uri prin chat.
În timpul lecțiilor online, pentru o bună desfășurare a acestora,
profesorii și elevii trebuie să respecte în totalitate niște reguli prestabilite, astfel
încât:
1. Mesajul profesorului să fie înțeles în totalitate;
2. Elevul să-și poată exprima eventualele nelămuriri;
3. Respectarea reciprocă în conversație;
4. Obținerea unui feedback la finalul activității.
55

La nivel liceal, de obicei, conectarea online are ca principal obiectiv
verificarea învățării. Practic, metoda cea mai folosită este de flipped
classroom: elevii studiază singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de
profesori, urmărind filmulețele și rezolvând activitățile, iar în timpul
întâlnirilor online își clarifică neînțelegerile și își consolidează cunoștințele.
O bună organizare a unei lecții online presupune parcurgerea
următorilor pași:


Crearea orarului pe Google Classroom – pe zile și discipline;



Trimiterea rezumatului scris al lecției plus link-uri de pe youtube
filmate de profesori sau de oricine altcineva, inclusiv în engleză
(Model de tutoriale și lecții explicate: Khan Academy) – trimiterea
unui

tutorial

audio

sau

video

cu

demonstrația

matematică/fizică/chimie;


Conectarea online - după ce elevii au primit materialul și
tutorialele - pentru verificare prin chestionar oral a înțelegerii și
fixarea exercițiilor de lucru;



Verificarea individuală a exercițiilor lucrate - de către profesor, cu
feedback către elevi;



Reconectarea video pentru clarificări, într-o altă zi a săptămânii;



Teste și exerciții.

În contextul actual este nevoie de abordarea completă a predării online
Astfel, pentru a-și organiza predarea cât mai corect și eficient, profesorul
trebuie să țină cont de regulile prezentate în continuare.
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Planifică cursurile și recapitulările din timp
Pentru a organiza mai bine materia și recapitulările, realizează un
calendar săptămânal cu orele la care sunt planificate întâlnirile online cu elevii,
termenele limită de transmitere a temelor și evaluările. Astfel, elevii se vor
putea pregăti din timp pentru fiecare întâlnire.
Înregistrează lecțiile online
O metodă utilizată de unii profesori este înregistrarea cursurilor. Spre
deosebire de susținerea cursurilor live, înregistrarea oferă deseori mai multe
informații, fără intervențiile elevilor, este mai planificată și poate fi accesată de
către elevi oricând, de oriunde.
Pentru a înregistra materiale online, se recomandă utilizarea platfomei
LOOM. Aceasta permite înregistrarea mesajelor și trimiterea unui link către
înregistrare.
Menține lecțiile scurte
Materialele video mai lungi de 15-20 minute pot reprezenta o problemă
atât în procesul de descărcare, cât și în ceea ce privește captarea atenției
elevilor.
Dacă se consideră că este nevoie de mai multă informație, se poate
împărți lecția în două sau trei videoclipuri mai scurte.
Încurajează discuțiile de tip întrebare-răspuns
Este de preferat să planifici și să susții întâlniri virtuale de discuții libere
cu elevii.
Acest tip de întâlniri pot fi ocazia perfectă de a primi feedback din
partea elevilor, de a planifica în continuare programul lecțiilor, de a oferi
explicații suplimentare cu privire la materia predată, dar și de a răspunde la
întrebările elevilor.
Este recomandat ca astfel de întâlniri să fie opționale și relaxate, astfel,
elevii vor ști că de fiecare dată când au nelămuriri sau vor să pună o întrebare o
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vor adresa în cadrul acestor sesiuni de discuții. Un exemplu de astfel de
platformă este Zoom.
Utilizează resursele disponibile online
Procesul de predare online poate fi destul de dificil, mai ales dacă este
pentru prima dată când utilizezi această metodă. Este bine să știi că online se
găsesc numeroase resurse și materiale utile pe care le poți oferi elevilor tăi, fie
structurându-le sub forma unei prezentări, fie oferindu-le ca link-uri.
Verifică cunoștințele periodic și asigură-te că înțeleg informația
Dacă alegi să susții cursurile live, asigură-te că le oferi posibilitatea de a
pune întrebări și nu ezita să repeți informația. Online este mai greu să captezi
atenția elevilor, tocmai de aceea este recomandat să nu oferi o cantitate mare de
informații și să te asiguri că elevii participă activ la lecție.
Poți spori atenția elevilor, testându-le periodic cunoștințele, fie prin
teste, fie prin scurte întrebări sau jocuri.
Google Forms este un instrument util pentru evaluarea elevilor.
Desfășoară activități interactive
Pentru a menține interesul elevilor pe tot parcursul lecției alege să
incluzi în întâlnirile cu elevii și activități interactive. Poți alege scurte jocuri sau
pur și simplu organizează prezentarea într-un mod interactiv, în care îi inviți la
discuție pe elevi. Nu ezita chiar să îi întrebi pe ei ce activități vor să desfășoare
sau cum cred că ar putea fi îmbunătățit procesul de predare online. Predarea la
distanță este o noutate pentru mulți profesori așadar orice sfat este binevenit.
Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic impact asupra
calității educației. Practic, mult din calitatea actului învățării atârnă pe umerii
dascălilor:

30% din succesul învățării depinde de comportamentul

58

profesorului. Așadar, relația dintre profesor și elevii săi continuă să fie la fel
de importantă și în mediul online.
E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în
această perioadă, astfel încât în momentul când revin la școală, readaptarea să
fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă lungă de timp (câteva
săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-i
ții implicați pe copii. Dar nu este imposibil.
Părinții spun „prezent” la educație
În felul acesta se pot dezvolta relații între
școală și familie, părinții pot înțelege mai
ușor și pot empatiza mai mult cu efortul
unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și
relația

profesor-părinte.

Părinții

pot

explora împreună cu copiii diferite
platforme, instrumente online și astfel
învățarea se petrece și la adulți.

Punți digitale între profesori
Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei,
împărtășindu-și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe
foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online și care sunt mai
familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din
cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.
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Autonomie în învățare pentru elevi
Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă
autonomie în învățare, folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea
temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și
poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi
autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este
guvernată de capacitatea de a fi autodidact).
Învățare prietenoasă de acasă
Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev
cât și pentru profesori. Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei
dinamica se schimbă, iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare.
Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de
dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de
oboseală.

Repoziționarea școlii
Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și
predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată
digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția din aceste vremuri
e despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, care nu
se simt abandonați de adulții din jurul lor. Învățarea există și în online, iar
pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație.
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5. SCENARII DIDACTICE
5.1 BIOCHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE, clasa a XI-a,
Tehnician analize produse alimentare
Titlul lecției: PROTEINELE – lecție desfășurată online, lecție de
dobândire de noi cunoștințe
Obiective:


Descrie principiile alimentare: proteinele



Descrie proprietățile fizice și chimice ale proteinelor



Precizează importanța proteinelor în alimentație



Utilizează corect vocabularul de specialitate

Profesorul și-a pregătit scenariul didactic cu atenție, a gândit fiecare
moment al lecției, a pregătit resursele.
Se începe cu momentul organizatoric, elevii și profesorul intră într-o
scurtă conferință pe platforma ZOOM sau MEET.
Profesorul face prezența și prezintă subiectul lecției: Proteinele
(structură, proprietăți).
Profesorul a postat în Google Classroom o lecție virtuală cu durata de 11
minute, resursa 4.2.1, îi invită pe elevi să o urmărească și în timp real să noteze
în chat-ul conferinței nelămuririle și întrebările. Elevii au dispoziție 20 de
minute pentru a putea să urmărească lecția cu atenție și să revină asupra unor
conținuturi care nu sunt clare. În acest timp, profesorul răspunde pe chat, acolo
unde consideră că neclaritățile pot fi explicate în scris.
Când timpul a expirat se revine la conferință și profesorul transmite
elevilor noțiunile pe care nu le-au înțeles, răspunde la întrebările acestora.
Pentru o mai bună înțelegere a structurii aminoacizilor care compun
lanțurile macromoleculare ale proteinelor, dar și pentru a avea o viziune mai
clară despre structura proteinelor, profesorul le prezintă elevilor utilizând
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animații 3D de pe www.mozaweb.com: structura aminoacizilor și structura
proteinelor, resursa 4.3.
La final, profesorul îi invită pe elevi să completeze un scurt test, cu 10
întrebări cu răspuns multiplu, prin intermediul unui document GOOGLE
DOCS. Se va obține astfel un feedback imediat, care îl va ajuta pe cadrul
didactic să conceapă următorul demers didactic.
Dacă această lecție are loc în sala de clasă, la final se poate utiliza un
test KAHOOT, care este mult mai dinamic și care de fiecare dată îi antrenează
pe elevi, competiția dintre ei fiind una deschisă și imediată (resursa 4.4.3).
5.2 ANALIZE SPECIFICE LA OBȚINEREA PRODUSELOR DE
ORIGINE ANIMALĂ, clasa a XII-a, Tehnician analize produse alimentare
Titlul lecției: ANALIZA SENZORIALĂ A CĂRNII – recunoașterea
cărnii alterate – lecție de laborator, lecție de formare de priceperi și
deprinderi
Obiective:


Realizează analiza senzorială a materiilor prime din industria



Estimează calitatea materiilor prime



Utilizează corect limbajul de specialitate



Asumarea responsabilității în executarea analizelor de laborator



Lucrează în echipă

alimentară

Lecția se desfășoară în laboratorul de analize fizico-chimice, dotat cu
aparatură specifică, dar și cu laptop, proiector și ecran de proiecție.
Profesorul a pregătit probele de analizat (carne proaspătă, carne încinsă
– relativ proaspătă, carne cu urme de putrefacție – carne alterată). Toate probele
sunt refrigerate.
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După ce se încheie momentul de organizare (notarea absenților,
anunțarea activității și scurta discuție dintre profesor și elevi), profesorul le
solicită elevilor să completeze într-o hartă conceptuală, în maxim 5 minute,
schema transformărilor biochimice care au loc în carne (aceste noțiuni au fost
studiate în clasa a XI-a, la disciplina Biochimia produselor alimentare). La
expirarea timpului, profesorul proiectează harta conceptuală pregătită, resursa
4.5.1. Urmează o scurtă recapitulare a transformărilor dorite și nedorite care au
loc în carne și modul în care acestea modifică însușirile senzoriale ale cărnii.
Elevii se împart în echipe de câte trei elevi și fiecare primește câte o
probă de analizat, împreună cu fișa de laborator, care conține: principiul
metodei, ustensilele utilizate, modul de lucru pentru fiecare însușire senzorială
și principalele norme de sănătate și securitate în muncă ce trebuie respectate.
Elevii urmează să realizeze analiza și să noteze rezultatele obținute, iar la final
să interpreteze aceste rezultate, respectiv să încadreze carnea într-o categorie de
calitate.
Fiecare grupă primește o probă și se deplasează la masa de lucru, pentru
realizarea sarcinii. Se estimează o durată de maxim 25 de minute pentru analiză
și efectuarea curățeniei la masa de lucru.
După ce elevii au finalizat experimentul, aceștia completează fișele de
laborator. Profesorul prezintă un „nor de cuvinte”, resursa 4.6.1, care conține
însușirile senzoriale ale materiilor prime și produselor finite din industria
alimentară. Fiecare grupă, printr-un reprezentant, prezintă însușirile probelor
analizate și încadrarea în una din categoriile: carne proaspătă, carne relativ
proaspătă și carne alterată.
Elevii sunt apreciați pentru activitatea realizată. Dacă rămâne timp
disponibil, elevii sunt solicitați să realizeze, pe grupe, nori de cuvinte, utilizând
aplizația Wordart. Acești nori vor conține însușirile senzoriale pe care fiecare
grupă le-a notat în urma experimentului.
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De exemplu, pentru carnea proaspătă:

Dacă ora s-a terminat sau dacă nu au reușit toate grupele să-și
construiască „norul”, elevii vor primi ca temă pentru acasă această sarcină,
urmând ca toate imaginile să fie încărcate în Classroom.
5.3 OPERAȚII ȘI UTILAJE MECANICE ȘI HIDRODINAMICE
ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ, clasa a IX -a, Tehnician chimist de laborator
Titlul lecției: OPERATII UNITARE – lecție desfășurată online,
lecție de dobândire de noi cunoștințe
Obiective:


Prezinta un flux tehnologic simplu



Precizeaza operatiile comune proceselor tehnologice



Exemplifică operații mecanice,termice,hidrodinamice



Utilizează corect termenii de specialitate
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Scenariul didactic este bine conturat în viziunea profesorului astfel
încat să îndeplinească urmatoarele cerințe:
-

Respectă planificarea materiei;

-

Lecția să fie scurtă, să nu plictisească;

-

Încurajeaza discuțiile de tip întrebare-răspuns;

-

Utilizează resursele disponibile online.

Asemeni unei lecții clasice, în sala de curs, profesorul inițiază o scurtă
discutie de început pe platforma ZOOM sau MEET.
Deoarece stabilirea unei legături aparte între profesor și elevi este foarte
importantă, inițial este indicat să se poarte discuții despre lucruri cotidiene, stare
de sănătate, evenimente etc. Apoi se anunță tema lecției și se dau scurte
indicații despre subiect.
Elevii sunt rugați să intre pe platforma Google Classroom unde
profesorul a postat un material video despre tema tratată și o hartă conceptuală,
resursa 4.5.2, în care se regăsește clasificarea operațiilor unitare.
Profesorul roagă elevii să vizualizeze lecția virtuală preluată de pe
Youtube.com și să analizeze harta conceptuală în 15-20 de minute. Pentru
întrebările legate de materialele prezentate se utilizează chatul pentru
răspunsurile scrise.
Se revine în conferință pe ZOOM pentru explicații și răspunsuri la
neclarități.
Pentru un feedback imediat elevii primesc un test cu diferite tipuri de
itemi (JQuiz), resursa 4.7.5. Se pot utiliza oricare din cele șapte variante de
teste ale resursei 4.7 HOT POTATOES.
Feedback-ul imediat este foarte important deoarece în functie de el se va
proiecta și realiza următorul scenariu didactic. Dacă feedback-ul imediat nu este
cel dorit și asteptat, profesorul va propune elevilor să realizeze practic o serie de
operații mecanice, termice, hidrodinamice simple, care se pot executa acasă.
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Exemple:


Mărunțirea cafelei cu râșnita de bucătărie;



Prepararea unei saramuri;



Fierberea pâna la evaporare a soluției de apă și zahăr.
În cazul în care există o astfel de situație, experimentele efectuate de elevi

vor fi prezentate în următoarea lecție și astfel următorul scenariu didactic va
avea același subiect, dar va analiza expunerile elevilor referitoare la tema
practică primită.
Disciplinele tehnice se bazează foarte mult pe activități practice, pe
analiza fenomenelor fizico-chimice și din această cauză, mulți dintre elevi nu
înteleg noțiunile noi, ei trebuie să asocieze noul cu exemplul concret. Ceea ce
pentru unii înseamnă „Banal”, pentru alții reprezintă suportul Înțelegerii.
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CONCLUZII
În procesul educațional contemporan, folosirea calculatorului este
obligatorie și este limitată doar de lipsa imaginației profesorului, deci numai de
faptul că noi nu vrem sau nu putem să folosim calculatorul. Dacă noi nu-l vom
folosi, o vor face alții și vor fi cu mulți pași înaintea noastră.
Calculatorul nu va înlocui niciodată însă total acțiunea profesorului.
Posibilitățile de informare, prelucrare și stocare pe care le oferă
calculatorul constituie oportunități de ameliorare a actului didactic. Accesarea
de surse diverse de informații ne oferă nu numai un plus de cunoaștere în
termeni cantitativi, dar și calitativi. Profesorul va fi mai bine pregătit și în
specialitate, dar și metodologic.
Profesorul care predă discipline tehnice trebuie să îi ajute pe elevi să
înțeleagă concepte tehnice, să analizeze, să sintetizeze, să aplice noi cunoștințe.
De aceea trebuie să fie în pas cu schimbările din respectivul domeniu de
activitate, să aplice cele mai noi strategii de predare, prin care să eficientizeze
această activitate
Fiecare profesor trebuie să-și formeze propriile tehnici de predare și să
creeze un set de exemple, experiențe, exerciții și activități pentru elevi.
O bună predare presupune ca metodele efective de predare să producă
învățarea efectivă a elevilor.
Provocarea reală este de a-i ajuta pe elevi să învețe cum pot fi
cunoștințele adaptate, cum pot fi îmbogățite, cum pot fi utilizate pentru
dezvoltarea abilităților și competențelor, care este rolul lor în procesul de
învățare.
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