
SECVENŢĂ DE ÎNVĂŢARE 
 

I. ACTIVITATEA DE FORMARE. 
 
 Aparţine Modulului I: „Evaluarea competenţelor profesionale”, iar sesiunea / 
activitatea de formare / secvenţa de învăţare este nominalizată astfel: 

INTERDEPENDENŢA COMPETENŢE – EVALUARE. MODELUL DE COMPETEN ŢE. 

II. OBIECTIVE. 
 
 O1.   Să identifice descriptorii de performan ţă specifici competen ţei 
     O2.  Să stabileasc ă aspecte specifice unui model de competen ţe ce pot fi 
incluse în lista de monitorizare extern ă / intern ă a evalu ării. 

III. CONŢINUTURI. 
 

C1.   Model de competenţe – instrument al operaţionalizării evaluării. 
 C2. Aspecte specifice modelului de competenţe aplicat în instituţia de 
învăţământ, care se verifică în cadrul monitorizării externe. 

IV. DIAGRAMA OBIECTIVE – CONŢINUTURI 
 
 O1 O2 

C1   
C2   

V. RESURSE. 
 
V.I. TIMP. 
 

Con ţinuturi  Timp  
 

C1 Modelul de competenţe – instrument al operaţionalizării 
evaluării 

10 minute 

C2 Aspecte specifice modelului de competenţe aplicat în 
instituţia de învăţământ, care se verifică în cadrul monitorizării 
externe 

5 minute 

Evaluare 10 minute 
Feedback  5 minute 
 
V. II. MATERIALE : fişe de lucru, extras dintr-un S.P.P. pentru nivelul 3 de calificare, 
calculator şi videoproiector, flipchart, prezentare PPT. 
 
VI. ORGANIZARE: pe echipe de câte cinci formabili, fiecare echipă îşi desemnează un 
raportor. 
 



 
VII. METODE DE FORMARE
 

Con ţinutul 1  
• Conversaţia 

susţinută de 
ppt. 

• Studiu de caz. 
• Activitatea în 

grup 

•

 
 

VIII. FIŞA DE LUCRU PENTRU FORMABILI
 
 
 
 
 
 
 

 

Scop

 
Activitatea urm
interdependenţ
profesională/ocupa
PE BAZA UNUI MODEL DE COMPETEN

Obiective
O1. Să identifice descriptorii de performan
O2. Să stabileasc
fi incluse în lista de monitorizare extern

Durata 15 minute  (10 minute realizarea sarcinii, 5 minute pentru raportare 
în plen) 

 

Indicatii 

Recomand ări privind realizarea activit

Pentru această
specializare. 
 
Sarcini de lucru:

1. Analizaţ
pregătire corespunz

2. Identificaţ
3. Identificaţ

criteriilor de pe
4. Alegeţi o competen

multe competen

Activitatea  - Interdependen

VII. METODE DE FORMARE. 

Con ţinutul 2  Evaluare  
• Brainstorming • Evaluare 

colegială 
„Peer 
Review”  

• Lista de 
control 

VIII. FIŞA DE LUCRU PENTRU FORMABILI (elevi). 

Activitatea urmăreşte dezvoltarea competenţelor 
interdependenţei între elementele din structura standardului de preg

ă/ocupaţional şi cele ale procesului de evaluare a competen
PE BAZA UNUI MODEL DE COMPETEN ŢE 

ă identifice descriptorii de performan ţă specifici competen
ă stabileasc ă aspecte specifice unui model de competen

fi incluse în lista de monitorizare extern ă a evalu ării.  

(10 minute realizarea sarcinii, 5 minute pentru raportare 

ări privind realizarea activit ăţii  

Pentru această activitate veţi lucra în echipe de câte 5 persoane de aceea
 

Sarcini de lucru:  
Analizaţi SPP-ul pentru o calificare de nivelul 3 dintr

ătire corespunzător specializării dvs.  
Identificaţi unităţile de competenţă, competenţele; 
Identificaţi criteriile de performanţă şi condiţiile de aplicabilitate a 
criteriilor de performanţă; 
Alegeţi o competenţă specifică unei unităţi de competen
multe competenţe specifice şi propuneţi un model de competen

Modulul I   

Interdependenţa competenţe – evaluare

Feedback  
• „Aisbergul”  

(metodă 
propusă de 
mine – posibilă 
inovaţie) 

ţelor de stabilire a 
ei între elementele din structura standardului de pregătire 

i cele ale procesului de evaluare a competenţelor 

 specifici competen ţei 
 aspecte specifice unui model de competen ţe ce pot 

(10 minute realizarea sarcinii, 5 minute pentru raportare şi discuţii 

i lucra în echipe de câte 5 persoane de aceeaşi 

ul pentru o calificare de nivelul 3 dintr-un domeniu de 

 
ţiile de aplicabilitate a 

ăţi de competenţă, sau mai 
i un model de competenţe. 

evaluare 



5. Redactaţi acest model pe flipchart. 
6. Pe acelaşi flipchart, alături de modelul de competenţe elaborat, 

enumeraţi cinci aspecte care pot face obiectul monitorizării externe a 
evaluării, cu referire la modelul prezentat. 

 
- Urmăriţi cu atenţie prezentările colegilor, reţinând elementele de interes. 
- Puneţi întrebări dacă nu vă este totul suficient de clar. 
- Discutaţi şi clarificaţi în plen eventualele incertitudini semnalate. 

Materiale  

necesare: 

Pentru desfăşurarea activităţii, aveti la dispozitie: 

- Extras din SPP pentru o calificare de nivelul 3 dintr-un domeniu de 
pregătire corespunzător specializării dvs. 

- Suportul de curs pe platforma online, fişa de feedback, flipchart. 

- Laptop.  

Criterii de evaluare a activit ăţii  
Apreciere  

Obs. 
Da Nu 

A.Cerin ţele activit ăţii  
- Identificarea SPP-ul pentru o calificare de nivelul 3 dintr-un 

domeniu de pregătire corespunzător specializării 

- Identificarea unităţilor de competenţă, competenţele; 

- Identificarea criteriilor de performanţă şi condiţiile de 
aplicabilitate a criteriilor de performanţă; 

- Propunerea unui model de competenţe şi extragerea 
descriptorilor de performan ţă.  

- Enumerarea a cinci  aspecte specifice unui model de 
competenţe ce pot fi incluse în lista de monitorizare externă a 
evaluării. 

- Redactarea pe flipchart.  

- Echipa şi fiecare membru al echipei a realizat în întregime 
cerinţele activităţii; 

 

   

B.Modul de lucru  
- Cursanţii s-au implicat activ în realizarea activităţii; 

- Sarcinile de lucru au fost realizate integral în timpul alocat; 

- Discuţiile au asigurat transferul de experienţă între membrii 

   



IX. FIŞA FORMATORULUI (profesorului)
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Scop

 
Activitatea urm
interdependenţ
profesională/ocupa
PE BAZA UN

Obiective
O1.   Să identifice descriptorii de performan
O2. Să stabileasc
fi incluse în lista de monitorizare extern

Durata 30 minute  

 

Detalii cu 

privire la realizarea 

activităţii 

 
Scenariu didactic
 
A. Formator ZT: introduce în sesiune 
(câştigarea încrederii), prezentarea formatorilor; necesitatea sesiunii; titlu; 
raza de acţiune 
B. Formator AS: anun
materialele suport.
C. Formator ZT: prezint
şi elementele generale ale unui standard: 
competenţe, criterii de performan
evaluare, 
D. Formator AS: prezint
competen ţe cu referire la 
Viena şi propune formabililor s

echipei; 

- Lucrul în echipă a fost eficient;

- Cursanţilor le-a plăcut 

C.Raportarea rezultatelor  
- S-a realizat activitatea de înv

- S-a realizat feedback-ul

Activitatea  - Interdependen

IX. FIŞA FORMATORULUI (profesorului). 

Activitatea urmăreşte dezvoltarea competenţelor 
interdependenţei între elementele din structura standardului de preg

ă/ocupaţional şi cele ale procesului de evaluare a competen
PE BAZA UN UI MODEL DE COMPETENŢE 

ă identifice descriptorii de performan ţă specifici competen
ă stabileasc ă aspecte specifice unui model de competen

fi incluse în lista de monitorizare extern ă a evalu ării.  

Scenariu didactic  

A. Formator ZT: introduce în sesiune – INTRO –
tigarea încrederii), prezentarea formatorilor; necesitatea sesiunii; titlu; 

ţiune / domeniul; obiective. 
Formator AS: anun ţă durata şi agenda sesiunii 

materialele suport.  
C. Formator ZT: prezint ă sub form ă de introducere defini
i elementele generale ale unui standard: unitate de competen

ţe, criterii de performanţă, condiţii de aplicabilitate 

D. Formator AS: prezint ă sub form ă de studiu de caz modelul de 
cu referire la Dr. Ursula Fritz, BMBF Berufsbildende Shulen 

şi propune formabililor să selecteze din SPP (la alegere sau din 

ă a fost eficient; 

ăcut să lucreze în echipă;  

a realizat activitatea de învăţare; 

ul 

 

Modulul I   

Interdependenţa competenţe – evaluare

ţelor de stabilire a 
ei între elementele din structura standardului de pregătire 

i cele ale procesului de evaluare a competenţelor 

 specifici competen ţei 
 aspecte specifice unui model de competen ţe ce pot 

– început prietenos 
tigarea încrederii), prezentarea formatorilor; necesitatea sesiunii; titlu; 

i agenda sesiunii şi distribuie 

 de introducere defini ţia competen ţei 
unitate de competenţă, 

ii de aplicabilitate şi probe de 

 de studiu de caz modelul de 
Dr. Ursula Fritz, BMBF Berufsbildende Shulen - 

din SPP (la alegere sau din 

  

evaluare 



extras), o competenţă specifică unei unităţi de competenţă, sau mai multe 
competenţe specifice  şi să elaboreze un model de competenţe care va fi 
redactat pe flipchart. 
E. Formator ZT: d ă exemple de  aspecte specifice unui model de 
competen ţe, ce pot fi incluse în lista de monitorizare exter nă a evalu ării 
şi propune formabililor să enumere cinci aspecte care vor fi redactate pe 
flipchart alături de modelul de competenţe elaborat, solicitând acestora şi 
desemnarea unui raportor. 
F. Formatorii ZT şi AS  vor gestiona activitatea de evaluare prin 
contabilizarea ideilor prezentate de raportori.  
G. Formator AS: prezint ă fişa de feedback „Aisberg” (Bloc (mare) de 
gheață desprins din calotele glaciale polare, care plutește pe oceane spre 
zona caldă, influențând clima regiunilor învecinate și stingherind navigația; 
ghețar  plutitor. — Din engl., fr. iceberg.) şi după distribuire, solicită 
formabililor să completeze această fişă. 
H. Formator ZT şi AS  finalizează sesiunea prin enunţarea concluziilor şi 
mulţumiri. 
 
Recomand ări pentru formabili privind realizarea sarcinii  

Pentru această activitate veţi lucra în echipe de câte 5 persoane de aceeaşi 
specializare într-un timp de 15 minute (10 minute realizarea sarcinii, 5 minute 
pentru raportare şi discuţii în plen) 
 

1. Analizaţi SPP-ul pentru o calificare de nivelul 3 dintr-un domeniu de 
pregătire corespunzător specializării dvs.  

2. Identificaţi unităţile de competenţă, competenţele; 
3. Identificaţi criteriile de performanţă şi condiţiile de aplicabilitate a 

criteriilor de performanţă; 
4. Alegeţi o competenţă specifică unei unităţi de competenţă, sau mai 

multe competenţe specifice şi propuneţi un model de competenţe. 
5. Redactaţi acest model pe flipchart. 
6. Pe acelaşi flipchart, alături de modelul de competenţe elaborat, 

enumeraţi cinci aspecte care pot face obiectul monitorizării externe a 
evaluării, cu referire la modelul prezentat. 

- Urmăriţi cu atenţie prezentările colegilor, reţinând elementele de interes. 
- Puneţi întrebări dacă nu vă este totul suficient de clar. 
- Discutaţi şi clarificaţi în plen eventualele incertitudini semnalate. 

Resurse: 
Pentru desfăşurarea activităţii, aveti la dispozitie: 

- Extras din SPP pentru o calificare de nivelul 3 dintr-un domeniu de 
pregătire corespunzător specializării dvs. 

- Prezentare PPT 



- Suportul de curs pe platforma online, fişa de feedback, flipchart. 

- Laptop. 

- marker, carioca.  

Dispunerea 
mobilierului în sala 
de curs 

- Forma bloc – permite aşezarea a şase, opt persoane la o masă. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterii de evaluare a activit ăţii  
Apreciere  

Obs. 
Da Nu 

A.Cerin ţele activit ăţii  
- Identificarea SPP-ul pentru o calificare de nivelul 3 dintr-un 

domeniu de pregătire corespunzător specializării 

- Identificarea unităţilor de competenţă, competenţele; 

- Identificarea criteriilor de performanţă şi condiţiile de 
aplicabilitate a criteriilor de performanţă; 

- Propunerea unui model de competenţe şi extragerea 
descriptorilor de performan ţă.  

- Enumerarea a cinci  aspecte specifice unui model de 
competenţe ce pot fi incluse în lista de monitorizare externă a 
evaluării. 

- Redactarea pe flipchart.  

- Echipa şi fiecare membru al echipei a realizat în întregime 
cerinţele activităţii; 

 

   

B.Modul de lucru  
- Cursanţii s-au implicat activ în realizarea activităţii; 

- Sarcinile de lucru au fost realizate integral în timpul alocat; 

- Discuţiile au asigurat transferul de experienţă între membrii 
echipei; 

- Lucrul în echipă a fost eficient; 

- Cursanţilor le-a plăcut să lucreze în echipă;  

   

C.Raportarea rezultatelor  
- S-a realizat activitatea de învăţare; 

- S-a realizat feedback-ul 

   



 

X. EXTRAS DINTR-UN S.P.P. PENTRU NIVELUL 3 DE CALIFICARE. 
 
 
 
 
 
Titlul unit ăţii:   28. SISTEME MECATRONICE (3) 
 
 
Competen ţa 28.1:  Caracterizează un sistem mecatronic 
 
 
Criterii de Performanţă: 
 
(a) Definirea sistemelor mecatronice 

 
(b) Descrierea subsistemelor componente ale unui sistem mecatronic 

 
(c) Interpretarea structurii unui sistem mecatronic 
 
 
Condiţii de Aplicabilitate: 
 
Sisteme mecatronice: roboti, maşini cu comandă numerică, linii de producţie complexe  
Structura: hardware: microprocesoare şi microcontrolere, dispozitive de 

condiţionare a semnalelor, mecanisme şi transmisii mecanice 
software: limbaje de programare, software dedicat 

 
 
Probe de Evaluare: 
 
Probe orale şi scrise , prin care candidatul demonstrează că este capabil să definească un 
sistem mecatronic, conform criteriului de performanţă (a) acoperind toate condiţiile  de 
aplicabilitate 
 
Probe orale, scrise  şi practice  prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie 
subsistemele componente ale unui sistem mecatronic, conform criteriului de performanţă (b) 
acoperind toate condiţiile  de aplicabilitate 
 
Probe orale şi scrise , prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze 
structura unui sistem mecatronic şi să descrie funcţionarea acestuia, conform criteriului de 
performanţă (c) acoperind toate condiţiile  de aplicabilitate 
 
 
 
 



 
 

XI. SUPORT DE CURS 
 
 
 
Con ţinutul 1.  Modelul de competenţă propus de formatori, cu referire la Dr. Ursula 
Fritz, BMBF Berufsbildende Shulen - Viena 2014: 
 
 
„Model de competenţe pentru Tehnician Mecatronist” 
 
 
 

Ac ţiuni  
 
 
Con ţinuturi 

Să 
definesc 

Să 
descriu 

Să 
analizez 

Să înţeleg Să aplic Să 
dezvolt 

Să 
interpretez 
structura 

Microcontrolere        
Limbaje de 
programare – 
software 
dedicat 

       

Linii de 
producţie 
complexe 

       

 
 
Descriptori de performan ţă rezulta ţi:  
 
 
1. Pot să definesc microcontrolerele. 
2. Pot să descriu microcontrolerele. 
3. Pot să interpretez structura microcontrolerelor. 
4. Pot să înţeleg limbajele de programare specifice microcontrolerelor. 
5. Pot să aplic limbajele de programare specifice microcontrolerelor. 
6. Pot să descriu linii de producţie complexe. 
7. Pot să interpretez structura liniilor de producţie complexe. 
 
 
Con ţinutul 2. 
 
 
Aspecte specifice modelului de competenţe aplicat în instituţia de învăţământ, care se 
verifică în cadrul monitorizării externe – Varianta formatorilor. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII. FIŞĂ DE  FEEDBACK. 
 
 Aveţi pe această fişă  în stanga, imaginea unui aisberg. O parte a acestuia se 
vede, o parte nu se vede cu claritate. În viaţă, în general, ce nu se vede este mult mai 
mult, dar acest „ce nu se vede” influenţează foarte mult tot şi pe toate. Treceţi în 
coloanele din dreapta câteva idei referitoare la „Ce s-a văzut” şi „Ce nu s-a văzut” în 
această sesiune de formare. 
 

Aisbergul  
 

 
 
 
 
 

Ce aţi văzut 
 

Exemplu: claritatea sau 
neclaritatea obiectivelor. 

Ce nu a ţi văzut 
 

Exemplu: emoţiile 
formatorilor sau 
nesincronizările acestora. 

 
 

XIII. LISTĂ DE VERIFICARE SESIUNE DE FORMARE / ÎNVĂŢARE. 
 
 

NR. 
CRT

. 
RESURSE MATERIALE 

APRECIERE 
OBS. DA NU 

1. Convocarea participanţilor  x   
2. Aranjarea mobilierului din sala de curs x   
3. Suport de curs x   
4. Cd-uri, plicuri  x  
5. Agenda de lucru  x  
6. Planse x   
7. Fisele activitatilor x   
8. Fisele  de evaluare a activitatilor x   
9. Teste x   
10. Mape  x  
11. Pixuri x   
12. Markere x   
13. Flichart x   
14. Coli suficiente x   
15. Laptop x   



16. Ecran x   
17. Videoproiector x   
18. Postit-uri x   
19. Carioci x   
20. Coli format a4  x  
21. Perforator  x  
22. Scaune x   
23. Mese x   
24. Aparat foto  x  
25. Stick x   
26. Prelungitoare x   
27. Capsator x   
28. Agrafe x   
29. Foarfece x   
30. Scotch x   
31. Carnetele   x  
32. Materiale informative x   
33. Poster  x  
34. Folii  x  
35. Retroproiector  x  
36. Folii retroproiector  x  
37. Prezentare ppt x   
38. Chestionare x   
39. Ecuson cursanti  x  
40. Liste de verificare x   
41. Sala-conditii specifice x   

 

XIV. PROGRAM 
 

Ora Activitatea 

  8.30 - 9 

Modul  I. Evaluarea competenţelor profesionale 
C1. Model de competenţe – instrument al operaţionalizării evaluării. 

 C2. Aspecte specifice modelului de competenţe aplicat în instituţia de învăţământ, 
care se verifică în cadrul monitorizării externe. 
Activitate 1  Interdependenţa competenţe- evaluare (15 minute) 

 

9.00 Pauză de cafea 

PROIECT AL UNEI ACTIVITĂŢI DE FORMARE CARE VIZEAZĂ PLANUL DE 
ACŢIUNE ULTERIOR FORMĂRII. 
 
 
 Voi dedica acest plan de acţiune  segmentului de formabili pentru care 
obiectivele sesiunii de formare nu au fost atinse. 



Planul conţine elemente preluate din documente elaborate de bm:uk Ministerul Federal 
pentru învăţământ arte şi cultură a Austriei, dar şi elemente de inovaţie care aparţin 
autorilor. 

<FRAGMENT> 
Situaţia iniţială Necesitate Instrumente / 

Metode 
Obiective Bază de date a 

formatorului 
-Imaginea 
individuală 
despre curs 
-Reuşita 
promovării 
sesiunii depinde 
de atitudinea 
formabililor şi 
formatorilor 
(atitudine 
pozitivă; 
claritatea 
sarcinilor, 
rolurilor şi a 
funcţiilor) 

-Evaluarea 
imaginii 
individuale 
despre curs 
-Crearea unei 
atitudini de bază 
pozitivă a 
formatorului care 
poate şi trebuie 
transmisă 
formabilului. 

-Cunoaşterea 
reciprocă – 
întotdeauna un 
început bun; 
-Discuţii şi 
reflecţii cu privire 
la experienţe 
prealabile; 
-Structurarea 
creativă a 
imaginii 
personale 
despre formator; 
-Metode de 
moderare; 
-Faze de input. 

-Generarea unei 
imagini clare 
asupra rolurilor şi 
sarcinilor; 
-Utilizarea 
resurselor; 
-Transpunerea în 
practică a 
sarcinilor şi 
gestionarea 
rezultatelor. 

-Suportul de 
curs; 
-Statistica 
rezolvării 
sarcinilor de 
către formabil. 
-Platforma 
Moodle. 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A MONITORULUI CENTRAT PE MĂSURAREA 
GRADULUI DE IMPLICARE ÎN EVALUAREA BAZATĂ PE COMPETENŢE 

PROPUNERE DE STRUCTURĂ 
 

INTRODUCERE 
 
 Se prezintă rolul autoevaluării într-un proces şi se menţionează periodicitatea 
întocmirii acestui document. 
 
REZUMAT 
 
 Aici, pot fi prezentate aspecte din rapoartele de autoevaluare anterioare. 
 
METODOLOGIE 
 

Ce vreau s ă găsesc?  Cum procedez?  
(Procedez bine?) 

Cu cine 
cooperez? 

(Ce fac pentru a 
coopera bine?) 

Ce va trebui s ă evit?  

• Obiective clare pe 
domenii 

• Aplicarea 
programului de 
studiu prin agregare 

• Utilizez 
standarde şi 
instrumente 
proprii: de 
exemplu, 

• Facilitatori 
• Profesori, 

elevi 
• Membri 

CEAC 

• Rezistenţa la 
schimbare 

• Atitudinea 
negativă 

• Suprapunerea 



practică a 
competenţelor cu 
descriptorii de 
performanţă, ariile 
de conţinut şi 
disciplinele tehnice 

• Asigurarea 
necesităţilor de 
bază ale 
formabililor: 
autonomie, dar şi 
integrare socială 

• Asigurarea 
climatului care 
promovează 
învăţarea 

• Contexte de 
învăţare care 
generează 
înţelesuri 

• Metode diverse 
care să asigure 
învăţarea cu 
răspundere 
individuală prin 
motivare: proiecte, 
rezolvare de 
probleme, 
cooperare (COOL), 
integrare TIC, 
modele euristice  
integrate modelelor 
de competenţe. 

• Transdisciplinaritate 
• Alocarea resurselor 
• Exersare – 

competenţele sunt 
exersate pe baza 
conţinuturilor. 

• Situaţii de învăţare 
bine delimitate – 
dezbatere tematică 
dirijată individual; 
conţinuturi cu 
funcţie de mijloace 
de transport – 
Cunoaştere + 
Dorinţă + Acţionare 

• Rezultatele învăţării 
(descriptorii) 

chestionare 
şi baza 
legală a 
C.N.D.I.P.T. 

• Utilizez 
baza proprie 
de date, dar 
este 
aceasta 
actualizată? 

• Prelucrez 
statistic 
rezultatele, 
eventual, 
prin 
modelare 
gaussiană, 
sau după 
caz, prin 
modelare de 
tip „J”. 

• Conducere
a instituţiei 

• Reprezent
antul 
agentului 
economic 
colaborato
r (dacă 
există în 
mod real şi 
nu formal) 

activităţilor 
specifice 
monitorizării 
peste activităţi 
care solicită 
mult instituţia, 
de exemplu: 
simulări de 
examene, 
pregătiri 
examene etc. 

• Supraîncarcare
a 
colaboratorilor 
cu sarcini care 
îmi aparţin 

• sarcinile posibil 
cronografe 



centrate pe 
OUTCOME 

• Formatorul este 
trainer, coach 

• Contract de 
învăţare, jurnal de 
învăţare, modelul 
competenţelor, 
portofoliul, evaluare 
colegială – Peer 
Review 

 


