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Această programă şcolară, “Acces către succes”, este realizată de către o echipă de 10 

cadre didactice, profesori la Şcoala Gimnazială nr. 5 din Drobeta Turnu Severin - 

Programul “A Doua Şansă”, în cadrul Proiectului de mobilităţi individuale pentru 

personalul din domeniul educaţiei şcolare, nr. 2016-1-RO01-KA101-024197, “Competenţe 

europene necesare în mileniul III pentru dascălii Şansei a Doua”, Programul Erasmus+.  

 

Programa şcolară “Acces către succes”, mixtă, cu sesiuni de predare-învăţare faţă în faţă şi 

online, a fost aplicată experimental în cadrul proiectului educaţional “A Doua Şansă - 

Acces către succes”, la anul IV „A doua Şansă” – învăţământ secundar inferior, în perioada 

2016-2017.   

 

Programa şcolară “Acces către succes” va fi actualizată şi predată în continuare, după 

finalizarea Proiectului “Competenţe europene necesare în mileniul III pentru dascălii 

Şansei a Doua”,  după avizarea ei de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi. Toate 

materialele din cadrul programului educaţional “A Doua Şansă - Acces către succes”, vor 

fi actualizate, conform sugestiilor de îmbunataţire pe măsură ce acest curriculum mixt se 

aplică la clasă. 

 

În acest sens, vă rugăm să trimiteţi comentariile şi sugestiile dumneavoastră pe adresa 

scoala5drobeta@gmail.com. 

 

Membrii echipei de proiect care au elaborat programa şcolară, profesori la Şcoala 

Gimnazială nr. 5 din Drobeta Turnu Severin, sunt: 

 Alina Crăiniceanu, profesor Consiliere şi Orientare “A Doua Şansă”;  

 Carmen Răbonţu, profesor discipline economice şi tehnologia  informaţiei şi 

comunicaţiilor “A Doua Şansă”; 

 Claudia Gabriela Guină, profesor Ştiinţe “A Doua Şansă”; 

 Eugen Cojocaru, profesor Ştiinţe “A Doua Şansă”; 

 Florin Ghiocel, profesor discipline economice şi tehnologia  informaţiei şi 

comunicaţiilor “A Doua Şansă”;  

 Istodor Liliana, profesor istorie şi cultură civică “A Doua Şansă”; 

 Leonard Constantin Dăncău, profesor istorie şi cultură civică “A Doua Şansă”; 

 Melania-Voichiţa Cristea, profesor matematică şi tehnologia  informaţiei şi 

comunicaţiilor “A Doua Şansă”;  

 Piroi Angelica, profesor limba şi literatura română “A Doua Şansă”; 

 Rada-Marica Piţ, profesor matematică “A Doua Şansă”; 

 

Coordonator proiect: Carmen Răbonţu 

Design copertă: Melania-Voichiţa Cristea 

Corectură: Claudia Gabriela Guină 
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0. DESCRIERE GENERALĂ 

 

Denumirea programei școlare: Acces către succes 

Tipul: Curriculum pentru dezvoltare locală /  curriculum la decizia școlii 

Aria curriculară: Tehnologii 

Clasa: Anul IV, A Doua Şanså 

Durata: 2 semestre. 

Număr total de ore: 50  

Autor: Curriculum conceput și testat de către profesorii și elevii Şcolii Gimnaziale 

nr. 5 din Drobeta Turnu Severin, Programul „A doua Şansă”, învăţământ secundar 

inferior în cadrul programului Erasmus+, proiectul „Competenţe europene necesare 

în mileniul III pentru dascălii Şansei a Doua, nr. 2016-1-RO01-KA101-024197, 

Proiect de mobilităţi individuale pentru personalul din domeniul educaţiei şcolare.  

 

Membrii echipei care au elaborat materialele sunt: 

 Alina Crăiniceanu, profesor Consiliere şi Orientare “A Doua Şansă”;  

 Carmen Răbonţu, profesor discipline economice şi tehnologia  informaţiei şi 

comunicaţiilor “A Doua Şansă”; 

 Claudia Gabriela Guină, profesor Ştiinţe “A Doua Şansă”; 

 Eugen Cojocaru, profesor Ştiinţe “A Doua Şansă”; 

 Florin Ghiocel, profesor discipline economice şi tehnologia  informaţiei şi 

comunicaţiilor “A Doua Şansă”;  

 Istodor Liliana, profesor istorie şi cultură civică “A Doua Şansă”; 

 Leonard Constantin Dăncău, profesor istorie şi cultură civică “A Doua Şansă”; 

 Melania-Voichiţa Cristea, profesor matematică şi tehnologia  informaţiei şi 

comunicaţiilor “A Doua Şansă”;  

 Piroi Angelica, profesor limba şi literatura română “A Doua Şansă”; 

 Rada-Marica Piţ, profesor matematică “A Doua Şansă”; 

 

Echipa de proiect KA1 – „Competenţe europene necesare în mileniul III pentru 

dascălii Şansei a Doua” este o echipă de profesori pasionați de proiecte inovative, ce 

urmăresc să maximizeze rezultatele elevilor integraţi în Programul “A Doua Şansă”.    

Beneficiarii finali ai proiectului sunt elevii anului IV implicaţi în Programul “A Doua 

Şansă”, învăţământ secundar inferior. Pentru a învăța elevii, echipa de proiect KA1 

http://www.scoala5drobeta.ro/erasmus-ka-1
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folosește strategii de învățare mixtă, într-un format interactiv, ușor de înțeles și de 

implementat. 

Avantajele curriculum-ului nostru: 

Scopul nostru este de a oferi rapid și într-un mod structurat cunoștințele de care elevii 

noștri au nevoie prin studii de caz și exerciții practice, video-tutoriale, întâlniri față în 

față și sesiuni on-line. Profesorii noștri sunt profesori cu experiență în lucrul cu 

grupuri dezavantajate. Grupul de lucru este format dintr-un număr relativ mic de 

elevi, maxim 15 elevi, pentru a asigura eficiența activităților de predare-învățare-

evaluare și a obține cele mai bune rezultate școlare, profesionale.  

După promovarea acestui program de formare, elevii noștri vor avea o idee clară a 

ceea ce trebuie să facă în continuare în vederea  promovării on-line a propriei afaceri. 

De asemenea, ei primesc un suport de curs în format electronic, dar au și posibilitatea 

de a accesa un manual on-line ce va fi actualizat în mod constant; ei vor primi și un 

certificat de absolvire ce atestă competențele formate. 

 

Organizația beneficiară a Proiectului Competenţe europene necesare în mileniul 

III pentru dascălii Şansei a Doua: Şcoala Gimnazială nr. 5 din Drobeta Turnu 

Severin. 

 

Structura programei școlare include următoarele elemente: 

I. Notă de prezentare 

II. Competențe generale 

III. Valori și atitudini 

IV. Competențe specifice și conținuturi 

V. Sugestii metodologice 

VI. Bibliografie 

VII. Propunere planificare calendaristică 

VIII. Suport de curs electronic/manual electronic 

IX. Auxiliar didactic – pachet de video tutoriale 

 

 

Notă: Manualul electronic şi auxiliarul didactic urmează a fi create într-un 

proiect nou, KA2. 
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I. NOTĂ DE PREZENTARE 

 

CDS-ul propus, “Acces către succes!”, necesar elevilor din anul IV terminal, 

învăţământul “A Doua Şansă”, integrează într-o manieră inovatoare activităţi de 

orientare şi consiliere profesională pentru aceşti elevi, în vederea conştientizării 

nevoii de planificare şi realizare efectivă a unui traseu profesional, dar şi  predarea 

antreprenoriatului online ca resursă motivaţională pentru prevenirea abandonului 

şcolar şi pentru incluziunea grupurilor dezavantajate.  

 

Curriculum mixt, cu sesiuni de predare faţă în faţă şi online, prin intermediul 

platformei de e-learning a şcolii, platformă Moodle (Open Educational Resource) 

accesibilă la http://www.scoala5drobeta.ro/e-learning, acesta se bazează pe un 

management asertiv si eficient al clasei, pe utilizarea tehnologiei pentru predarea 

cursurilor, dar şi pentru crearea de producţii video pentru promovare personală sau 

pentru promovarea afacerii, pe inter, trans şi  multidiciplinaritate.  

 

Bazat pe abordari inovatoare ale procesului didactic, curriculumul va dezvolta la 

elevi competenţe transversale, valorificând aptitudinile, pasiunile, interesele, şi 

creativitatea elevilor, generând motivaţie pentru continuarea studiilor şi în 

consecinţă, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar. 

 

Colaborarea celor 10 cadre didactice pentru scrierea unui CDS-ului de 50 de ore 

implică posibilitate de extindere, întrucat în planul cadrul există în total 100 de ore 

disponibile pentru curriculum la  decizia scolii. CDS-ul se va numi "Acces catre 

Succes" si este necesar elevilor din anul IV terminal de la invatamantul ADS.  

 

Programa școlară de învățare mixtă "Acces catre Succes"a fost elaborată în cadrul 

Programului Erasmus+, Proiectul „Competenţe europene necesare în mileniul III 

pentru dascălii Şansei a Doua”, 2016-1-RO01-KA101-024197, proiect de 

mobilitate în domeniul educaţiei şcolare. 

 

Curriculumul "Acces catre Succes" a fost elaborat de către o echipă formată din 10 

cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 5, Drobeta Turnu Severin, România, în 

urma participării acestora la programe de formare în cadrul unor mobilităţi 

Erasmus+. Instituțiile gazdă partenere în Proiectul Proiectul „Competenţe europene 

necesare în mileniul III pentru dascălii Şansei a Doua”, 2016-1-RO01-KA101-

024197 sunt următoarele:  

1. Firma de resurse umane Skupina Primera din Ljubljana,  Slovenia 

2. Asociaţia "Eruditus" din Konstanz, Germania  
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3.  Departamentul de Educaţie Media al Kulturring din Berlin, Germania. 

4. Centrul de Studii Europene EUROPASS din Italia - Academia Barcino 

School din Barcelona. 

 

Programa școlară de învățare mixtă "Acces catre Succes" reprezintă o ofertă 

curriculară pentru o disciplină opțională, învăţământ secundar inferior, proiectată 

pentru o oră pe săptămână - în total, 50 de orede curs de învățare mixtă, pe durata 

unui an școlar. Dintre acestea, 35 de ore sunt de sesiuni de predare-învăţare faţă în 

faţă, 11 ore sunt de predare-învăţare online la distanţă iar 4 ore sunt de evaluare on-

line la finalul fiecărui capitol. 

 

În elaborarea ofertei curriculare s-a avut în vedere faptul că educaţia antreprenorială 

online, e-marketingul şi comerţul online reprezintă priorităţi pentru Uniunea 

Europeană în vederea creării unei pieţe integrate a serviciilor la nivel comunitar. 

Curriculumul pentru această disciplină opţională răspunde cerinţelor de strategie şi 

finalitate ale procesului educaţional formulate în Legea Educaţiei, dar în primul rând 

cerinţelor de educaţie antreprenorială în condiţiile sprijinirii tinerei generaţii pentru o 

adaptare cât mai rapidă la mecanismele economiei de piaţă infuzată de comerțul 

electronic şi social media. 

 

Pe de altă parte, opționalul este conceput pentru a răspunde nevoilor concrete ale 

elevilor de a se integra pe o piață europeană a muncii, devenind astfel, membrii activi 

într-o economie globalizată, cu aspirații la independență financiară și creștere 

economică. De asemenea, vizează dezvoltarea personală și profesională a categoriilor 

dezavantajate şi adaptarea acestora la evoluțiile rapide din economie și mediul IT. 

Programa şcolară "Acces catre Succes" facilitează la elevii de anul IV, învăţământ  

“A Doua Şansă”, dezvoltarea competențelor de antreprenoriat şi marketing online, 

comunicare în limba engleză, managementul conflictelor şi managementul carierei. 

Astfel, opţionalul testat în cadrul programului Erasmus+ este valorificat în scopul de 

a garanta un acces mai larg la oportunitățile de angajare, dar și de a stimula spiritul și 

inițiativele antreprenoriale online ale viitorilor absolvenți. 

Curriculum-ul de învățare mixtă "Acces catre Succes" este un curriculum inovator 

bazat pe premisa că elevii nu mai învaţă ca acum zece ani, internetul fiind spațiul lor 

preferat de învățare. De aceea, este datoria și preocuparea profesorilor de a-și 
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actualiza strategiile didactice și competențele profesionale, exploatând noile 

tehnologii în vederea dezvoltării la elevi de competențe cheie  europene specifice  

secolului 21. Acest curriculum răspunde nevoii de deschidere şi de apropiere a şcolii 

de viaţă, din perspectiva rolului educaţiei în dezvoltarea unui comportament social 

activ şi responsabil, adecvat unei lumi în permanentă schimbare construită și 

fundamentată pe integrarea tehnologiilor electronice.  

Introducerea acestui opţional pentru elevii din anul IV terminal, învăţământul “A 

Doua Şansă”, este cerută de: 

-experiențele noastre de predare:  deficiența cea mai răspândită în rândul elevilor 

dezavantajaţi implicaţi în învăţământul “A Doua Şansă”, fiind pierderea 

entuziasmului cu privire la viitor, absența unor acțiuni consecvente și focalizate 

pentru a-și construi viitorul pas cu pas; 

-inexistenţa unei alte discipline la acest nivel, care să introducă treptat concepte 

economice ale economiei de piaţă, prin observarea şi introspecţia realităţii economice 

din mediul online privat, social şi comunitar; 

-necesitatea tot mai acută de pregătire şi educare a tinerilor în spiritul economiei de 

piaţă, al proprietăţii private şi al antreprenoriatului online; 

-beneficiile aduse elevilor, prin explorarea organizată a antreprenoriatului online, pe 

baza unei programe şcolare bine structurată. Pe o piață a muncii în continuă 

schimbare, sunt din ce în ce mai importante competențele cheie ce fac elevii şi adulţii 

fericiți. Pe o piață de calificări în continuă schimbare, este extrem de importnată și 

dobândirea  unor cunoștințe de bază temeinice. Promovarea marketingului și 

antreprenoriatului online, cunoaşterea unei limbi străine, managementul conflictelor 

şi al carierei  se numără printre aceste competențe cheie on-line. 

Opționalul "Acces catre Succes" îşi propune ca pe parcursul anului şcolar  elevii să 

fie implicați într-o serie de experiențe de cooperare face to face si online focalizate 

pe simularea unor afaceri on-line necesare pentru dezvoltarea de abilități de e-

entrepreneurship și e-marketing.  

Instrumentele TIC vor permite realizarea de activități transdisciplinare conectând 

diferite discipline de studiu și diferite stiluri de învățare. Prin asumarea unor roluri 

specifice în fiecare etapă a jocului, elevii vor fi subiecți activi ai activităților de 
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cooperare, protagoniști ai propriilor procese de învățare, îşi vor exprima propria 

creativitate prin simularea întreprinderilor de afaceri într-un mediu de învățare 

inovatoare.  

O valoare adăugată va fi dată de vizitele la firmele reale legate de domeniul de 

studiu, pentru a identifica bunele practici, pentru a găsi idei şi a le  a pune în practică. 

Chiar și întâlnirile cu antreprenorii locali de succes vor reprezenta o valoare adăugată 

pentru succesul general al implementării opţionalului. Opţionalul "Acces catre 

Succes" testat în cadrul programului Erasmus+ va avea o valoare adăugată  

semnificativă asupra elevilor şi cadrelor didactice implicate în proiect. Curriculum-ul 

"Acces catre Succes" implică un proces de simulare online care pune în competiţie 

firme de exerciţiu inovative care vând un produs virtual. În mediul online se 

exersează tranzacții economice pe baza proceselor dintr-o firmă reala. Lucrul în 

firma de exercițiu inovativă promovează capacitatea de a lucra în echipă și 

capacitatea de a lucra independent, dorința de realizare și de a lua decizii, flexibilitate 

și sensibilitate interculturală. Elevii sunt stimulaţi să câştige competiţia în ceea ce 

priveşte profitul şi vânzările. Competiţia motivează elevii să se gândească la 

elementele fundamentale ale e-marketingului şi ale resurselor financiare ale 

companiei şi să le coreleze cu principiile economice studiate. De-a lungul simulării, 

elevii vor stabili un preţ pentru produsele lor, vor determina niveluri de producţie, 

vor planifica bugetele de marketing şi de cercetare-dezvoltare şi vor investi pentru 

dezvoltarea afacerii. Întrucât aceste decizii necesită planificare şi gândire analitică, 

opţionalul va fi o competiţie antrenantă, cât şi un instrument puternic de predare. 

Având în vedere că întreaga activitate a tinerilor se va desfăşura în cadrul 

mecanismelor economice, introducerea treptată în spiritul economiei de piaţă şi 

familiarizarea cu noţiunile şi mecanismele acestui sistem vor ridica potenţialul 

viitorilor antreprenori şi va spori puterea de adaptare a tinerei generaţii, precum şi 

succesul ei în carieră. 

Programa şcolară include următoarele elemente: 

I.Notă de prezentare 

II. Competențe generale 

III.Valori și atitudini 

IV.Competențe specifice şi conținuturi 

V.Sugestii metodologice 
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VI. Bibliografie 

VII. Propunere planificare calendaristică 

VIII. Suport de curs  electronic /manual electronic  

IX, Auxiliar didactic – pachet de video tutoriale 

 

Notă: Manualul electronic şi auxiliarul didactic urmează a fi create într-un 

proiect nou, KA2. 

 

II. COMPETENȚE GENERALE 

 

1.Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale şi disciplinelor 

tehnologice pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, 

evenimente, procese din identificate în mediul de afaceri online din viaţa reală. 

2.Aplicarea cunoştinţelor specifice antreprenoriatului online, social media, 

publicitatii si marketingului online în rezolvarea unor situaţii problemă identificate în 

mediul de afaceri online, precum şi analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 

valorificand oportunitatile oferite de social media 

3.Cooperarea face to face şi online cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi 

practice, în cadrul diferitelor grupuri pentru dezvoltarea unor afaceri de succes. 

4.Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în 

schimbare. 

5.Participarea la elaborarea, identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţiilor 

formate în mediul online privind iniţierea şi derularea afacerilor. 

6.Analiza de situaţii problemă în scopul descoperirii de strategii pentru optimizarea 

soluţiilor. 

7.Dezvoltarea competenţelor digitale:  resursele digitale şi mass-media sociale vor fi 

necesare pentru a opera într-un mod motivant, relaxant. 

8. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru.  

9. Utilizarea competențelor dobândite în şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa 

muncii.  
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III. VALORI ȘI ATITUDINI 

 

Competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul de predare-

învăţare a disciplinei “Acces către succes”, au la bază şi promovează următoarele 

valori şi atitudini: 

1. antreprenor si consumator on-line informat; 

2. atitudine pozitivă pentru exploatarea oportunităților oferite de internet pentru 

crearea de afaceri online și activități de publicitate online; 

3. responsabilitate personală în gestionarea bugetului propriu pe baza resurselor on-

line gratuite; 

4. independenţă în gândire şi acţiune, gândire critică, creativitate și inovație;  

5. responsabilitate  în activitatea antreprenorială online; 

6. libera iniţiativa, capacitatea de a lua decizii raționale pentru afacerile online 

7. eficienţă economică în activitatea antreprenorială online. 

8. spirit de economisire folosind oportunitățile oferite de mediul on-line; 

9. respingerea risipei de bani, folosind mediul on-line; 

10. responsabilitate în a asigura venituri pentru propria persoană, familie, 

proprietatea proprie și  afaceri în mediul on-line; 

11. relații pozitive cu alții în mediul on-line; 

 

 

 

IV. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI 

 

Conţinuturi CDS mixt - “Acces către succes” -  50 ore  

1.  În căutarea unui loc de muncă 

1.1 Instrumente de promovare personală  

1.2 Marketing personal  - video CV - de la verbal la non-verbal 

1.3 Managementul  emoţiilor şi al conflictelor face-to-face şi online 

 

2.  Afacerea mea - Şansa Ta!   

2.1 Înfiinţarea unei afaceri în spaţiul european  

2.2 Firma de exerciţiu – afacere virtuală, departamente şi activităţi  

2.3 Antreprenoriat şi marketing online 
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3.  Meseria, brăţară de aur - de la tradiţional la modern; 

3.1 Planificare operaţională - Laborator firmă de exerciţiu  

3.2 Resurse umane - Laborator firmă de exerciţiu   

3.3 Marketing - Laborator firmă de exerciţiu  

 

4.  Engleza pentru viaţă - Engleza pentru afaceri. 

4.1 Engleza pentru afaceri 

4.2 Engleza pentru călătorie 

 

Unitatea de învățare 1: În căutarea unui loc de muncă 

Conținuturi Competențe specifice 

1.1 Instrumente de promovare personală  

 

 

 

1.2 Marketing personal  - video CV - de 

la verbal la non-verbal 

 

1.3 Managementul emoţiilor şi al 

conflictelor face-to-face şi online 
 

1.1. Formarea competenţelor de creare a 

principalelor instrumente moderne de 

promovare personală: CV şi blog 

personal.   

1.2.1 Formarea competenţelor de 

pregătire a unui interviu de angajare şi de 

creare a unui video CV. 

1.2.2 Utilizarea camerei video pentru 

pregătirea unui video-CV.  

1.3. Formarea abilităţilor de control şi 

gestionare a emoţiilor, de comunicare 

eficientă arât în mediul online, cât şi faţă 

în faţă, de managementul stresului şi 

conflictelor, 

Unitatea de învățare 2: Afacerea mea - Şansa Ta!   

Conținuturi Competențe specifice 

2.1 Înfiinţarea unei afaceri în spaţiul 

european  

 

2.2 Firma de exerciţiu – afacere virtuală, 

departamente şi activităţi  

 

 

 

 

 

 

2.1 Formarea abilităţilor de completare a 

documentelor necesare înfiinţării unei 

firme de xereciţiu.  

2.2 Utilizarea conceptelor de bază 

specifice lucrului în departamentele unei 

firme de exerciţiu.  

2.3.1 Utilizarea conceptelor specifice 

privind elementele de identitate vizuală 

ale firmei de exerciţiu (broșuri, pliante, 

catalog, cărți de vizită, magazin on-line, 

blog, buletin informativ). 
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2.3 Antreprenoriat şi marketing online 

3.  

2.3.2 Utilizarea platformei Wordpress 

pentru a crea un blog pentru o afacere 

online. Utilizarea platformei Prestashop 

pentru a crea un magazin web.  

Unitatea de învățare 3: Meseria, brăţară de aur - de la tradiţional la modern; 

 

Conținuturi Competențe specifice 

3.1 Planificare operaţională - Laborator 

firmă de exerciţiu  

3.2 Resurse umane - Laborator firmă de 

exerciţiu   

3.3 Marketing - Laborator firmă de 

exerciţiu  

 

3.1 Formarea abilităţilor de planificare a 

unei faceri pornind de la propria pasiune. 

3.2.1 Formarea abilităţilor de bază de 

promovarea personală prin intermediul a 

diferite tipuri de interviuri (interviu 

telefonic, Panel, multiplu, video-interviu, 

etc). 

3.2.2 Utilizarea camerei web pentru 

pregătirea unui video-interviu.  

3.4 Formarea competențelor pentru 

administrarea platformei WordPress și 

platformei Prestashop pentru un magazin 

online al unei firme de exerciţiu. 

Unitatea de învățare 4: Engleza pentru viaţă - Engleza pentru afaceri. 

 

Conținuturi Competențe specifice 

4.1 Engleza pentru afaceri 

4.2 Engleza pentru călătorie 

 

4.1. Formarea abilităţilor de bază de 

comunicare  în limba engleză de afaceri. 

 

4.2. Formarea abilităţilor de bază de 

comunicare  în limba engleză necesară 

pentru călătorie. 

 

 

 

V. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Prezenta programă şcolară este un instrument de lucru care se adresează profesorilor 

ce predau elevilor din anul IV terminal, învăţământul “A Doua Şansă”, disciplina 

opţională “ Acces către succes”, fiind concepută în aşa fel încât să le permită 

acestora: 
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 -să-şi orienteze propria activitate în vederea formării la elevi a competenţelor 

antreprenoriale online, managemntul conflictelor, managementul carierei, 

competenţe TIC; 

-   să-şi manifeste creativitatea economică;  

 -  să-şi adapteze demersurile didactice la particularităţile de vârstă și  psihologice ale  

elevilor. 

Curriculum-ul combină cele mai noi tehnologii cu modele tradiționale de formare 

pentru a crea programe de mare impact ce  determină obținerea  unor rezultate 

superioare în afaceri. 

Pe lângă educaţia tradiţională avem nevoie de noi forme de pregătire, care oferă o 

soluţie optimă pentru acumularea rapidă de cunoştințe teoretice şi practice. O 

asemenea formă, este educaţia electronică, care satisface pe deplin pretenţiile 

învăţământului modern.  

Sugestiile metodologice au în vedere modul de organizare a activităţii didactice în 

vederea formării la elevi a competenţelor formulate în programa şcolară. 

Dezvoltarea competenţelor cheie europene specifice secolului 21 presupun 

respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care: 

- utilizarea metodei  sistemului de predare-invatare-evaluare blended learning; 

- utilizarea, în activitatea didactică a platformei de e-Learning a proiectului în 

vederea desfăşurării unor lecţii interactive, atractive (http://www.scoala5drobeta.ro/e-

learning); 

- utilizarea tehnologiei informatice și comunicaționale în procesul de predare-

învățare-evaluare; 

- integrarea instrumentelor de predare-învățare on-line în activitățile specifice 

învățământului tradițional. 

- utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe: 

 construcţia progresivă a cunoştinţelor, exersarea şi consolidarea abilităţilor 

elevilor; 

 cultivarea exigenţei şi autoexigenţei elevului; 

 abordări flexibile; 

 abordări inter şi transdisciplinare; 

 utilizarea unor metode activ-participative (de exemplu: workshop-urile face to 

face și online, video-tutorialele pentru cursul livrat în regim blended learning de 

antreprenoriat on-line și e-marketing, jocul on-line de e-entrepreneurship, 
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simularea, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, 

învăţarea prin descoperire, jocul de roluri bazat pe empatie, metode de gândire 

critică, realizarea de portofolii, lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru 

virtuale). 

Acestea pot contribui la crearea acelui cadru educaţional care încurajează 

interacţiunea socială pozitivă; exersarea lucrului în echipă, îndeplinirea unor roluri 

specifice în grupuri de lucru, a cooperării cu persoane diferite în realizarea unei 

sarcini de lucru; cultivarea spiritului tolerant; utilizarea unor strategii didactice care 

să permită alternarea formelor de activitate; învăţarea prin acţiune. 

Programa şcolară oferă cadrelor didactice un sprijin concret în centrarea demersului 

didactic pe experienţe de învăţare, potrivit specificului competenţelor care trebuie 

formate, prin prezentarea cu caracter orientativ a unor exemple de activităţi de 

învăţare: 

 exerciţii de simulare pentru exersarea competenţelor de întreprinzător; 

 realizarea unor spoturi publicitare pentru promovarea imaginii firmei de 

exercițiu; 

 crearea de materiale promoționale; 

 brainstorming pentru configurarea logo-ul firmei de exercițiu; 

 realizarea sloganului  firmei de exercițiu; 

 realizarea de video-tutoriale care să explice cum se produc diverse materiale 

necesare pentru derularea afacerii online; 

 simularea stabilirii la nivelul firmei de exercițiu a unor priorităţi în ceea ce 

priveşte realizarea proiectelor propuse: analizarea acestor situaţii în termeni de 

alegere şi renunţare; 

 exerciţii de alocare a resurselor financiare în funcţie de nevoile care trebuie 

satisfăcute; 

 utilizarea noilor medii pentru dobândirea unor informaţii despre afacerile 

online; 

 blog-uri, web-site-ul proiectului și al firmei de exercițiu. 

Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această 

vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acestei experienţe. 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. În perspectiva 

unui demers educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu 
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preponderenţă a evaluării online, continue, formative. Alături de formele şi 

instrumentele clasice de evaluare, recomandăm utilizarea unor forme şi instrumente 

complementare, cum sunt:  evaluarea online intermediară și finală, portofoliul, 

autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activităţii şi a 

comportamentului elevilor.  

Procesul de evaluare va pune accent pe: 

-corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de 

programa şcolară; 

-valorizarea rezultatelor învăţării, prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev; 

-recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor 

dobândite în contexte non-formale sau informale; 

-utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare 

 

Echipa de proiect KA1 – „Competenţe europene necesare în mileniul III pentru 

dascălii Şansei a Doua” este o echipă de profesori pasionați de proiecte inovative, ce 

urmăresc să maximizeze rezultatele elevilor integraţi în Programul “A Doua Şansă”.    

Beneficiarii finali ai proiectului sunt elevii anului IV implicaţi în Programul “A Doua 

Şansă”, învăţământ secundar inferior. Pentru a învăța elevii, echipa de proiect KA1 

folosește strategii de învățare mixtă, într-un format interactiv, ușor de înțeles și de 

implementat. 

 

Avantajele curriculum-ului nostru: 

Scopul nostru este de a oferi rapid și într-un mod structurat cunoștințele de care elevii 

noștri au nevoie prin studii de caz și exerciții practice, video-tutoriale, întâlniri față în 

față și sesiuni on-line. Profesorii noștri sunt profesori cu experiență în lucrul cu 

grupuri dezavantajate. Grupul de lucru este format dintr-un număr relativ mic de 

elevi, maxim 15 elevi, pentru a asigura eficiența activităților de predare-învățare-

evaluare și a obține cele mai bune rezultate școlare, profesionale.  

După promovarea acestui program de formare, elevii noștri vor avea o idee clară a 

ceea ce trebuie să facă în continuare în vederea  promovării on-line a propriei afaceri. 

De asemenea, ei primesc un suport de curs în format electronic, dar au și posibilitatea 

de a accesa un manual on-line ce va fi actualizat în mod constant; ei vor primi și un 

certificat de absolvire ce atestă competențele formate. 
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Competența 

orizontală 

Metode și 

tehnici 

Teme și activități propuse 

Utilizarea noilor 

tehnologii de 

informare şi 

comunicare 

Competențe de 

documentare și 

informare 

Dezvoltarea 

limbajului de 

specialitate 

Competențe 

civice și sociale 

Lucrul în echipă 

Luarea deciziilor  

Competențe 

antreprenoriale 

Competente de 

marketing on-

line 

Analizarea 

impactului 

dezvoltării 

tehnologiilor 

asupra 

persoanei, 

mediului şi 

societăţii 

 

Simulare, joc de 

rol 

Metode activ-

participative 

Problematizare 

Exerciții 

structurate de 

comunicare on-

line, cooperare, 

negociere 

Învățare asistată 

de calculator 

Dezbaterea 

Investigația 

Studiul de caz 

Problematizarea 

Proiectul 

 

Documentare privind inițierea și dezvoltarea 

unei afaceri virtuale. 

Activitățile de afaceri on-line în firma de 

exercițiu. 

Planificarea, proiectarea și prezentarea 

portofoliului de marketing (broșuri, cataloage, 

carti de vizita, magazin online, blog-ul, 

buletinul informativ) 

Studiu de caz: magazin on-line pentru o firmă 

reală 

Folosirea internetului pentru cercetare cu 

scopul de a crea un logo, spot publicitar, 

tutoriale video, magazin online, comunicare și 

promovare online, etc. 

Tehnici de prezentare - PPT. 

Comunicare on-line cu clienții în mediul on-

line, 

Explicarea principiilor de lucru în mediul on-

line. 

Evaluarea competențelor profesionale asistate 

on-line. 

Planificarea și proiectarea de tutoriale video 

folosind grup de discuții pe forum etc. 

Situații de interrelaționare profesională. 

Curriculum  E-Business & Internet Marketing 

pentru firme de exercițiu inovative  

Instrumente de marketing folosite de firme 

reale 

 

 

 

VI. BIBLIOGRAFIE 
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3) The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons 

Learned, by Josh Bersin, Kindle Edition ; 

4) The EU Project vidusign - Creative video for the European deaf, Kulturring in 

Berlin e.V.; 

5) Video Education Principles and Practice Of viducate, Kulturring in Berlin e.V. 

 

 

VII. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

STRUCTURĂ ORE ALOCATE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Curriculum mixt “Acces către succes” pentru anul IV “A Doua Şansă”  

Nr. 

Crt. 

Nr. ore de 

predare 

faţă în faţă 

Nr. ore de predare 

online la distanţă 

(portofoliu online) 

Evaluare 

online 

(test 

online) 

Total 

număr de 

ore/ 

capitol 

Unitatea de 

învățare nr. 1 

8 3 1 12 

Subcapitol 1.1 2 1 - 3 

Subcapitol 1.2 3 1 - 4 

Subcapitol 1.3 3 1 - 4 

Unitatea de 

învățare nr. 2 

10 3 1 14 

Subcapitol 2.1 2 1 - 3 

Subcapitol 2.2 4 1 - 5 

Subcapitol 2.3 4 1 - 5 

Unitatea de 

învățare nr.  3 

7 3 1 11 

Subcapitol 3.1 2 1 - 3 

Subcapitol 3.2 2 1 - 3 

Subcapitol 3.3 3 1 - 4 

Unitatea de 

învățare nr.  4 

10 2 1 13 

Subcapitol 4.1 5 1 - 6 

Subcapitol 4.2 5 1 - 6 

TOTAL  35 11  4 50 
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Conţinuturi unitatea de învățare nr. 1 

În căutarea unui loc de muncă 

C
o
m

p
et

en
ţe

  

S
p

ec
if

ic
e
 

Număr de ore/ 

săptămână 
Video Tutoriale create  

pentru asistenţă la distanţă  

(urmează a fi create  

într-un proiect  nou, KA2) 

predare - 

învăţare - 

evaluare 

faţă în faţă  

 

asistenţă 

online la 

distanţă 

1.1 Instrumente de promovare personală  

1.2 Marketing personal  - video CV - de la verbal 

la non-verbal 

1.3 Managementul  emoţiilor şi al conflictelor 

face-to-face şi online 
 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

2 ore 

 

3 ore 

 

3 ore 

 

   

 

 

1 oră 

 

1 oră 

 

1 oră 

 

1 oră 

test 

online  

1. Cum să... 

2. Cum să... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test online de evaluare  unitatea de învățare 1 

 

Total ore unitatea de învățare nr. 1 12 

ore 

8 ore 3+1 ore 10 video tutoriale + 1 test  online 
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Conţinuturi unitatea de învățare nr. 2 

Afacerea mea - Şansa Ta!   

C
o
m

p
et

en
ţe

  

S
p

ec
if

ic
e
 

Număr de ore/ 

săptămână 
Video Tutoriale create  

pentru asistenţă la distanţă  

(urmează a fi create  

într-un proiect nou, KA2) 

predare - 

învăţare - 

evaluare 

faţă în faţă  

 

asistenţă 

online la 

distanţă 

2.  Afacerea mea - Şansa Ta!   

2.1 Înfiinţarea unei afaceri în spaţiul european  

2.2 Firma de exerciţiu – afacere virtuală, 

departamente şi activităţi  

2.3 Antreprenoriat şi marketing online 

 

 

 

 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

2 ore 

 

4 ore 

 

4 ore 

 

   

 

 

1 oră 

 

1 oră 

 

1 oră 

 

1 oră 

test 

online  

1. Cum să... 

2. Cum să... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test online de evaluare  unitatea de învățare 1 

 

Total ore unitatea de învățare nr. 2 14  

ore 

10 ore 3+1 ore 10 video tutoriale + 1 test  online 
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Acces către succes - CDS mixt (faţă în faţă şi online) 

VII. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
 

 

 

19 Competenţe europene necesare în mileniul III pentru dascălii Şansei a Doua, Programul Erasmus+ 

Proiect de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare, 2016-1-RO01-KA101-024197, 

http://www.scoala5drobeta.ro/erasmus-ka-1; http://www.scoala5drobeta.ro/e-learning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinuturi unitatea de învățare nr. 3 

Meseria, brăţară de aur 

- de la tradiţional la modern; 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

  

S
p

ec
if

ic
e
 

Număr de ore/ 

săptămână 
Video Tutoriale create  

pentru asistenţă la distanţă  

(urmează a fi create  

într-un proiect  nou, KA2) 

predare - 

învăţare - 

evaluare 

faţă în faţă  

 

asistenţă 

online la 

distanţă 

3.  Meseria, brăţară de aur - de la 

tradiţional la modern; 

3.1 Planificare operaţională - Laborator 

firmă de exerciţiu  

3.2 Resurse umane - Laborator firmă de 

exerciţiu   

3.3 Marketing - Laborator firmă de exerciţiu 

 

 

 

 

 

 

 

Interim evaluation for unit no 3 

 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

3 ore 

 

   

 

 

 

 

1 oră 

 

 

1 oră 

 

1 oră 

 

1 oră test 

online  

1. Cum să... 

2. Cum să... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test online de evaluare  unitatea de învățare 1 

 

Total ore unitatea de învățare nr. 3 11  

ore 

7 ore 3+1 ore 10 video tutoriale + 1 test  online 

http://www.scoala5drobeta.ro/erasmus-ka-1


 

 

Acces către succes - CDS mixt (faţă în faţă şi online) 

VII. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
 

 

 

20 Competenţe europene necesare în mileniul III pentru dascălii Şansei a Doua, Programul Erasmus+ 

Proiect de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare, 2016-1-RO01-KA101-024197, 

http://www.scoala5drobeta.ro/erasmus-ka-1; http://www.scoala5drobeta.ro/e-learning 
 

Conţinuturi unitatea de învățare nr. 4 

Engleza pentru viaţă –  

Engleza pentru afaceri. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

  

S
p

ec
if

ic
e
 

Număr de ore/ 

săptămână 
Video Tutoriale create  

pentru asistenţă la distanţă  

(urmează a fi create  

într-un proiect nou, KA2) 

predare - 

învăţare - 

evaluare 

faţă în faţă  

 

asistenţă 

online la 

distanţă 

4.1 Engleza pentru afaceri 

4.2 Engleza pentru călătorie 
 

1st Interim evaluation for unit no 4 

4.1. 

4.2. 

 

5 ore 

5 ore 

 

 

   

 

1 oră 

1 oră 

 

1 oră test 

online  

1. Cum să... 

2. Cum să... 

 

 

 

 

 

 

Test online de evaluare  unitatea de învățare 1 

 

Total ore unitatea de învățare nr. 4 13  

ore 

10 ore 2+1 ore 10 video tutoriale + 1 test  online 

TOTAL CDS 50  

ore 

35  

ore 

11+4 

ore 

40 video tutoriale + 4 teste de evaluare  online 

 

VIII. SUPORT DE CURS – MANUAL ELECTRONIC  

IX. AUXILIAR DIADCTIC (pachet de 40 video-tutoriale) 
 

Notă: Manualul electronic şi auxiliarul didactic urmează a fi create într-un proiect nou, KA2. 

http://www.scoala5drobeta.ro/erasmus-ka-1

