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Introducere 

CUI se adresează acest ghid? 

Prezentul ghid se adresează, în primul rând, cadrelor didactice care predau discipline tehnice și 

discipline de cultură generală (Limba și literatura română, Limbi Străine, Matematică, Informatică, 

Educație civică/Educație pentru societate, Dezvoltare personală etc.) în învățământul profesional 

tehnic (dar și în învățământul general) care sunt inovatoare, creative și neobosite în a-și perfecționa 

continuu competențele profesionale și care sunt deschise și interesate să integreze în cadrul 

procesului educațional elemente noi de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și a spiritului de 

inițiativă al elevilor.  

CE propune acest ghid? 

Prezentul ghid este axat pe subiectul dezvoltării competențelor antreprenoriale și prezintă idei 

concrete de aplicare în practică a considerațiilor teoretice privind dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale, expuse în Cadrul european de competențe antreprenoriale „EntreComp” și în 

lucrarea „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice în 

învățământul profesional tehnic. Partea I. Repere conceptuale”. 

Cadrul „EntreComp”, publicat de către Uniunea Europeană în 2016, propune o abordare extinsă a 

competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă ca și competență-cheie. Competența 

antreprenorială nu se reduce doar la cunoștințe, abilități și atitudini axate pe atingerea unor obiective 

financiar-economice, ci se axează în special pe valorificarea posibilităților și ideilor și 

transformarea acestora în valoare pentru alții, valoare care poate fi financiară, culturală sau socială.  

Codului Educației al Republicii Moldova, intrat în vigoare în 2014, stipulează finalitățile 

educaționale care includ, printre altele, competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă. În 

documentele curriculare, începând cu anul 2010, competențele antreprenoriale sunt prezentate ca 

și competențe de bază transversale în curriculumul fiecărei discipline, dar fără a fi însoțite de 

sugestii metodologice pentru dezvoltarea lor, partea practică rămânând la discreția cadrelor 

didactice. 

La inițiativa CEDA, în perioada 2014 – 2019, în cadrul proiectului ”Activitatea de Instruire în 

domeniul Antreprenoriatului și Angajării în Câmpul Muncii” au fost întreprinse primele activități 

de informare și formare a cadrelor didactice de la disciplinele de cultură generală, în vederea 

identificării oportunităților de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în cadrul predării acestor 

discipline.  

Ulterior, au fost elaborate câteva materiale: 

I. „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice în învățământul 

profesional tehnic. Partea I. Repere conceptuale”. 

II. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice în învățământul 

profesional tehnic. Partea II. Ghid practic pentru elaborarea și aplicarea situațiilor de 

integrare. 

III. „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice în învățământul 

profesional tehnic. Partea III. Cadrul conceptual pentru dezvoltarea instrumentarului de 

evaluare a competențelor antreprenoriale”, care propune recomandări pentru observarea și 

evaluarea progresului în dezvoltarea la elevi a competențelor antreprenoriale. 

Prezentul Ghid constituie partea a II-a din aceste materiale și valorifică aspectele practice ale 

programelor de formare implementate de CEDA, incluzând următoarele compartimente:  

• Compartimentul I prezintă Sugestii metodologice pentru integrarea activităților de 

dezvoltare a competențelor antreprenoriale la disciplinele de cultură generală și tehnice. 

Aici sunt prezentate conceptul și definiția situației de integrare, precum o serie de sugestii 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


3 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

pentru corelarea tipurilor de situații de integrare cu cele 15 elemente constitutive ale 

competenței antreprenoriale, conform abordării din EntreComp; 

• Compartimentul II prezintă pașii de urmat în construirea situațiilor de integrare. 

• Compartimentul III conține modele sau exemple practice de situații de integrare a 

competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice, elaborate cu participanții 

la programele de training, în baza modelului matriceal propus. 

3.1. Situații de integrare la Limba și literatura română; 

3.2. Situații de integrare la Limbi Străine; 

3.3. Situații de integrare la Matematică; 

3.4. Situații de integrare la Informatică; 

3.5. Situații de integrare la disciplinele Educație pentru societate / Dezvoltare personală; 

3.6. Situații de integrare la disciplinele tehnice. 

În calitate de nivel de reper pentru realizarea dezvoltării competențelor antreprenoriale, a fost 

stabilit Nivelul 3 din EntreComp, Experimentarea, corelat în mod convențional cu rezultatele 

așteptate la finele anului I de studii în instituțiile de învățământ profesional-tehnic.  

Având în vedere faptul că activitățile de training în cadrul cărora cursanții au lucrat asupra situațiilor 

de integrare s-au desfășurat pe parcursul perioadei 2018-2020, au fost utilizate variantele în uz la 

acel moment de curriculum la discipline, din anul I de studii, adică curriculumul la disciplinele 

generale pentru clasa a X-a din învățământul general, versiunile 2018 și 2019, precum și 

curriculumurile actualmente în uz pentru disciplinele tehnice. 

CUM poate fi aplicat acest ghid 

Profesorii interesați de dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor prin intermediul 

disciplinelor predate vor putea găsi în acest ghid exemple concrete de situații de integrare, aplicabile 

în cadrul procesului educațional. În funcție de decizia profesorului și contextul concret al instituției 

și grupelor de elevi, exemplele pot fi aplicate nemijlocit sau adaptate. Sperăm că aceste exemple 

pot fi servi drept sursă de inspirație pentru alte materiale similare, elaborate și împărtășite de 

profesori în baza propriei experiențe. 
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I. Sugestii metodologice pentru integrarea activităților de dezvoltare a 

competențelor antreprenoriale la disciplinele de cultură generală 

 

1.1. Situația de integrare – instrument de dezvoltare a competențelor antreprenoriale 

și spiritului de inițiativă. Concept și definiție 

Situația de integrare este o situație didactică în care elevilor li se solicită să realizeze (individual 

sau în grup) activități sau acțiuni care impun mobilizarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor 

formate pentru rezolvarea unei probleme sau sarcini concrete, într-un context simulat sau real. 

Situațiile simulate de integrare presupun rezolvarea unor posibile probleme (prin exerciții, prin 

analiza unor studii de caz etc.), solicitând inițial de la elevi implicarea imaginației, vizualizarea 

situației și mobilizarea resurselor interne și externe (Imaginați-vă că...). 

Situațiile autentice de integrare presupun aplicații practice într-un context real, în special situații 

din viața reală (personală, socială sau profesională), care pun în evidență potențialul creativ al 

elevului/elevilor, valorificându-l la maximum. O situație autentică stimulează interacțiunea cu alte 

persoane, mobilizând resursele interne și externe. Astfel, elevii își dezvoltă competențe care devin 

pe parcurs modele comportamentale obișnuite, firești. 

Caracteristicile unei situații de integrare axate pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

și a spiritului de inițiativă în cadrul disciplinelor generale și tehnice:  

Situația de integrare este: 

• O activitate personalizată în care elevul este actorul principal; 

• O activitate în care elevul este determinat să își mobilizeze un ansamblu de resurse 

acumulate anterior: cunoștințe declarative (savoir, cunoștințe), cunoștințe procedurale 

(savoir-faire, abilități), cunoștințe atitudinale (savoir-etre, atitudini), automatisme, scheme, 

capacități etc.; 

• O activitate prin care elevul este implicat într-o situație nouă, nu una în care ar trebui pur și 

simplu să reproducă ceva; 

• O activitate care are caracter semnificativ pentru elev, în care se face legătura între studii și 

situațiile complexe care le justifică pe acestea / în care cele studiate se pot aplica;  

• O activitate care stimulează interacțiuni cu colegii și cu alte persoane resursă;  

• O activitate care, de regulă, presupune mai multe etape (analiza situației, planificarea 

acțiunilor, implementarea acțiunilor, prezentarea rezultatelor, reflecția asupra activității și 

rezultatelor); 

• O activitate care urmărește formarea și exersarea de competențe la disciplină (generală sau 

tehnică), în ansamblu cu formarea competențelor antreprenoriale;  

• O activitate care produce VALOARE pentru alții. 

Exemple de tipuri de situații de integrare care pot facilita dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și a spiritului de inițiativă în cadrul disciplinelor generale și tehnice:  

• O activitate care necesită rezolvarea unei probleme, fără a se confunda cu simpla aplicare 

în care elevul știe ce resurse urmează să fie mobilizate;   

• O activitate de cercetare;  

• Realizarea lucrărilor practice de laborator, în care elevii aplică cunoștințele teoretice, emit 

ipoteze, experimentează, scriu rapoarte etc.;  

• Culegerea de informații din diferite surse, prin diferite metode de documentare; 

• Realizarea unui proiect de către elevi, în echipă sau în mod individual.  
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Situațiile de integrare finalizează cu un produs cum ar fi:  

• Adresare; 

• Articol; 

• Material promoțional; 

• Comunicat de presă; 

• Conceptul unui proiect (de creație tehnică, științifică, manuală, artistică (muzică, teatru, 

dans, pictură, film etc.),; de acțiune comunitară, socială, de mediu etc.); 

• Plan de acțiune;  

• Plan de afaceri; 

• Deviz de cheltuieli; 

• Hartă; 

• Eseu; 

• Expoziție; 

• Revistă; 

• Lucrare științifică; 

• Machetă, model, schiță; 

• Referat; 

• Scenariu; 

• Discurs public; 

• Raport; 

• Memoriu de activitate; 

• Etc., etc. 
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1.2. Recomandări pentru corelarea situațiilor de integrare cu domeniile și 

elementele constitutive ale competenței antreprenoriale conform EntreComp 

O posibilitate de corelare a diverselor tipuri de situații de integrare cu elementele constitutive ale 

modelului conceptual EntreComp este propusă în Tabelul 1, în ideea facilitării activității de 

elaborare de către cadrele didactice a situațiilor simulate și autentice de integrare. 

Astfel, metodele, tehnicile, proiectele sau produse recomandate pentru crearea situațiilor de 

integrare propriu-zise au fost selectate, ca tipologie, astfel încât să corespundă / să faciliteze 

obținerea rezultatelor învățării conform EntreComp, Nivelul 3,  Experimentarea și, implicit, să ducă 

la dezvoltarea elementelor constitutive ale competenței antreprenoriale.  

Tabelul 1. Corelarea instrumentelor de creare a situațiilor de integrare cu rezultatele 

învățării și elementele constitutive ale competenței antreprenoriale, conform EntreComp 

1 2 3 4 5 

Domeni

u de 

compet

ență  

Elemente 

constitutive 

ale 

competenței 

antreprenori

ale 

Indicii / 

Sugestii 

Exemple de REZULTATE 

ALE ÎNVĂȚĂRII, 

EntreComp 

Nivelul 3 

EXPERIMENTAREA 

Instrumente urile pentru 

CREAREA SITUAȚIILOR 

DE INTEGRARE: 

Activități, metode, tehnici, 

proiecte, produse 

recomandate care pot facilita 

obținerea rezultatelor 

învățării 

1
. 

Id
ei

 ș
i 

p
o
si

b
il

it
ă
ți

 

1.1. 

Identificarea 

posibilităților 

Folosiți-vă 

imaginația și 

abilitățile 

pentru a 

identifica 

posibilitățile 

de a crea 

valoare. 

1.1.1. Pot explica ce reprezintă 

o posibilitate de a crea valoare. 

• Sondaje 

• Interviuri 

• Analize de necesități 

• Jocuri de rol 

• Analize SWOT 

• Harta oportunităților 

localității 

• Brainstorming (asalt de 

idei) 

• Hărți mentale (mind-maps) 

• Activități de explorare și 

observare a mediului 

înconjurător / contextului 

1.1.2. Pot identifica posibilități 

alternative de soluționare a 

problemelor. 

1.1.3. Pot explica că diferite 

grupuri pot avea diferite 

necesități. 

1.1.4. Pot spune care este 

diferența dintre contextele de 

creare a unei valori (de 

exemplu comunități sau rețele 

informale, organizații 

existente, piața) 

1.2. 

Creativitate 

Dezvoltați 

idei creative 

și 

semnificative

. 

1.2.1. Pot experimenta cu 

abilitățile și competențele de 

care dispun în situații noi. 

• Proiecte de creație 

(științifică, manuală, 

artistică (muzică, teatru, 

dans, pictură, film etc.), 

individuale și de grup 

• Jocuri de rol 

• Problematizare 

1.2.2. Pot experimenta cu 

diferite tehnici de generare a 

soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând 

resursele disponibile într-un 

mod eficient. 

1.2.3. Pot participa în discuții 

de grup cu scopul de a 

identifica problemele 

„deschise“. 
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1.2.4. Pot identifica funcțiile 

de bază de care trebuie să 

dispună un prototip (adică un 

model inițial, un exemplar de 

probă) pentru a ilustra valoarea 

ideii mele. 

1.2.5. Pot spune care este 

diferența dintre tipurile de 

inovații (de exemplu inovarea 

procesului față de inovarea 

produsului și inovarea socială, 

inovarea incrementală față de 

cea disruptivă). 

1.3. 

Viziune 

Depuneți 

eforturi întru 

realizarea 

viziunii 

dumneavoast

ră despre 

viitor. 

1.3.1. Pot elabora (în mod 

independent sau împreună cu 

alte persoane) o viziune 

inspirată a viitorului, care 

implică și alte persoane. 

• Elaborarea viziunii (cu 

privire la propria carieră, la 

dezvoltarea instituției de 

învățământ, la propria 

afacere, etc.) 

• Elaborarea și prezentarea 

planurilor de acțiune / 

strategiilor (unde suntem 

față de viziunea dorită, cum 

ajungem acolo); 

•  Scenarii și variante de 

scenarii pentru diverse 

situații într-un context dat 

• Discurs persuasiv de 

prezentare a viziunii 

• Exerciții de comunicare 

publică 

1.3.2. Pot explica ce este o 

viziune și care este scopul 

acesteia. 

1.3.3. Viziunea mea de creare 

a valorii mă stimulează să 

depun efort pentru a trece de la 

idei la fapte. 

1.4. 

Aprecierea/  

evaluarea  

ideilor 

Valorificați la 

maximum 

ideile și 

posibilitățile. 

1.4.1. Pot spune care este 

diferența dintre valoarea 

socială, culturală și economică.  

• Elaborarea de proiecte 

pentru soluționarea creativă 

a unei probleme, din 

diferite perspective (diferiți 

beneficiari, diferite resurse 

etc.) 

• Proiecte de creație bazate 

pe activități de reciclare a 

unor materiale / resurse 

1.4.2. Pot spune care este 

diferența dintre tipurile de 

licențe ce pot fi utilizate pentru 

a partaja ideile și proteja 

drepturile. 

1.5. Gândirea 

etică și 

durabilă 

Evaluați 

consecințele 

și impactul 

ideilor, 

posibilităților 

și acțiunilor. 

1.5.1. Pot aplica gândirea etică 

în procesele de producție sau 

de consum. 

• Investigația 

• Evaluarea impactului  unor 

proiecte / acțiuni reale / 

imaginare / posibile etc., 

asupra persoanelor / 

comunității / societății 

• Studii de caz privind 

impactul activității umane 

asupra mediului / 

comunității / persoanelor 

etc. 

1.5.2. Pot identifica practicile 

care nu sunt durabile și 

impactul lor asupra mediului 

înconjurător. 

1.5.3. Pot identifica impactul 

pe care valorificarea 

posibilităților îl va avea asupra 

mea și asupra echipei mele, 

asupra grupului-țintă și asupra 

comunității din vecinătate. 
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1.5.4. Pot aplica gândirea etică 

în procesele de producție sau 

de consum. 
2
. 

R
es

u
rs

e 

2.1. 

Conștientiza-

rea de sine și 

autoeficacita-

tea 

Aveți 

încredere în 

propriile 

puteri și 

continuați să 

vă dezvoltați. 

2.1.1. Pot fi insistent în 

îndeplinirea necesităților, 

dorințelor, intereselor, 

aspirațiilor și scopurilor mele. 

• Analiza SWOT 

• Autoevaluare 

• Jurnal reflexiv 

• Jurnal de învățare 

• Elaborarea planului de 

dezvoltare personală 

• Elaborarea strategiilor de 

depășire a incertitudinilor, 

impedimentelor și 

eșecurilor temporare 

• Studii de caz 

• Analiza de modele 

comportamentale 

2.1.2. Pot evalua punctele forte 

și cele slabe, atât ale mele cât 

și ale altor persoane, în raport 

cu posibilitățile de creare a 

valorii. 

2.1.3. Pot evalua cât control 

am asupra realizărilor mele (în 

comparație cu orice control din 

partea surselor externe). 

2.1.4. Îmi pot descrie abilitățile 

și competențele în legătură cu 

opțiunile profesionale, inclusiv 

pentru o activitate 

independentă. 

2.2. 

Motivație și 

perseverență 

Păstrați-vă 

determinarea 

și nu 

renunțați. 

2.2.1. Pot anticipa sentimentul 

de realizare a unor scopuri și 

aceasta mă motivează. 

• Elaborarea și 

implementarea planurilor 

de acțiuni 

• Dezbateri 

• Prezentarea de discursuri 

argumentative 

• Analiza de discursuri 

motivaționale cunoscute ale 

unor personalități 

• Prezentarea de discursuri 

motivaționale 

• Studii de caz 

• Proiecte de cercetare: 

studierea biografiilor unor 

personalități perseverente, 

cu spirit antreprenorial 

2.2.2. Pot să îmi stabilesc 

anumite provocări pentru a mă 

motiva. 

2.2.3. Pot analiza măsurile de 

stimulare socială asociate cu 

spiritul de inițiativă și cu 

crearea valorii pentru mine și 

pentru alții. 

2.2.4. Pot depăși circumstanțe 

nefavorabile simple. 

2.2.5. Pot să-mi amân 

atingerea obiectivelor pentru a 

obține o valoare mai bună 

grație eforturilor prelungite. 

2.3. 

Mobilizarea 

resurselor 

Obțineți și 

gestionați 

resursele de 

care aveți 

nevoie. 

2.3.1. Pot experimenta cu 

diferite combinații de resurse 

pentru a transforma ideile în 

acțiuni. 

• Elaborarea de proiecte și 

planuri de acțiuni 

• Acțiuni de mobilizare a 

comunității pentru 

rezolvarea unei probleme 

sau sprijinirea unor 

persoane 

• Discursuri argumentative, 

de chemare la acțiune 

2.3.2. Pot analiza principiile 

economiei circulare și utilizării 

eficiente a resurselor. 

2.3.3. Pot discuta despre 

necesitatea de a investi timp în 
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diferite activități de creare a 

valorii. 

• Elaborarea de hărți de 

competențe (ale echipei, ale 

grupei, ale instituției) 

• Analiza potențialului pentru 

construirea de parteneriate 

pentru o acțiune dată. 

2.3.4. Pot descrie conceptele 

de diviziune și specializarea 

muncii. 

2.4. 

Cunoștințele 

financiar-

economice 

Dezvoltați-vă 

competențele 

practice în 

domeniul 

financiar-

economic. 

2.4.1. Pot utiliza concepte, 

precum costul de oportunitate 

și avantaj comparativ pentru a 

explica de ce se fac schimburi 

între persoane, regiuni și 

națiuni. 

• Planificarea unui buget 

(personal / pentru o 

activitate, pentru un proiect, 

pentru o afacere etc.) 

• Elaborarea unui proiect de 

fundraising / colectare de 

fonduri pentru o cauză 

socială / culturală 

• Calcularea obligațiunilor de 

impozitare într-un context 

dat 

2.4.2. Pot întocmi un buget 

pentru o activitate de crearea a 

valorii. 

2.4.3. Pot explica că 

activitățile de creare a valorilor 

pot avea diferite forme (o 

afacere, o întreprindere 

socială, o organizație non-

profit ș.a.m.d.) și pot avea 

diferite structuri de proprietate 

(companie individuală, 

societate cu răspundere 

limitată, cooperativă ș.a.m.d.).  

 

2.5. 

Mobilizarea 

altor 

persoane 

Inspirați, 

entuziasmați 

și implicați și 

alte persoane. 

2.5.1. Nu mă descurajez când 

mă confrunt cu dificultăți. 

• Elaborarea și prezentarea 

unui discurs 

• Jocuri de rol 

• Elaborarea și prezentarea 

diferitor materiale 

promoționale (buclete, 

prospecte, marketing on-

line etc.) 

• Organizarea de campanii de 

mobilizare comunitară 

2.5.2. Pot convinge alte 

persoane prin prezentarea 

dovezilor pentru argumentele 

mele. 

2.5.3. Pot comunica soluții 

creative de proiectare. 

2.5.4. Pot utiliza diferite 

metode, inclusiv mass-media, 

pentru a comunica eficient 

ideile de creare a valorilor. 

3
. 

Im
p

le
m

en
ta

re
 

3.1.  

Luarea 

inițiativei. 

Asumarea 

responsabilit

ății 

Încercați! 3.1.1. Pot să îmi asum 

responsabilități individuale sau 

de grup pentru a realiza sarcini 

simple în cadrul activităților de 

crearea a valorilor. 

• Jocuri de rol, cu schimbarea 

rolurilor / atribuirea / 

asumarea rolului de lider 

• Exersarea abilităților de 

leadership – inițierea de 

proiecte, planificarea și 

gestionarea activității 

echipelor, repartizarea 

adecvată a sarcinilor etc. 

• Proiecte de voluntariat (în 

comunitatea educațională, 

în comunitatea socială 

 

3.1.2. Pot iniția activități 

simple de creare a valorii. 

3.1.3. Fac fâță activ 

provocărilor, soluționez 

problemele și evaluez 
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posibilitățile de crearea a 

valorilor. 

3.2. 

Planificare și 

gestionare 

Stabiliți-vă 

prioritățile, 

organizați și 

monitorizați. 

3.2.1. Îmi pot descrie scopurile 

ulterioare în conformitate cu 

punctele mele forte, ambițiile, 

interesele și realizările proprii. 

• Elaborarea și 

implementarea planurilor 

de acțiuni detaliate 

• Simulări de depășire a 

schimbărilor de situație de 

diferit gen 

• Elaborarea și 

implementarea planurilor 

de monitorizare și evaluare 

a activității 

3.2.2. Pot crea un plan de 

acțiuni, care să identifice pașii 

necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

3.2.3. Pot elabora un model de 

afaceri pentru ideea mea. 

3.2.4. Pot stabili care sunt pașii 

prioritari în activitatea de 

creare a valorii. 

3.2.5. Pot identifica diferite 

tipuri de date necesare pentru 

monitorizarea progresului unei 

activități de creare a valorii. 

3.2.6. Îmi pot schimba 

planurile în funcție de 

necesitățile echipei mele. 

3.3. 

Gestionarea 

incertitudini-

lor, 

ambiguitățilo

r și riscurilor 

Luați decizii 

în privința 

incertitudinil

or, 

ambiguitățilo

r și riscurilor. 

3.3.1. Pot discuta rolul 

informațiilor în reducerea 

incertitudinilor, ambiguităților 

și riscurilor. 

• Jocuri de rol 

• Simulări privind situațiile 

neprevăzute 

• Elaborarea de scenarii (de 

depășire a situațiilor de risc, 

de dezvoltare a unor situații 

în funcție de diverși factori) 

3.3.2. Pot face diferența dintre 

riscuri acceptabile și 

inacceptabile. 

3.3.3. Pot analiza critic 

riscurile asociate unei idei de 

creare a valorii, ținând seama 

de mai mulți factori. 

 

3.4. 

Conlucrarea 

cu alte 

persoane 

Creați o 

echipă, 

colaborați și 

stabiliți 

relații. 

3.4.1. Pot combina diverse 

contribuții pentru crearea 

valorii. 

• Jocuri de rol axate pe 

avantajele diversității 

• Simulări pentru rezolvarea 

unor situații de conflict 

• Proiecte de grup 

• Elaborarea hărților valorice 

ale echipei /grupei / 

instituției / comunității - 

Identificarea valorilor / 

intereselor comune 

• Rezolvarea situațiilor de 

problemă 

3.4.2. Îmi pot exprima pozitiv 

ideile mele (sau ale echipei 

mele). 

3.4.3. Pot asculta ideile altor 

oameni privind crearea valorii 

fără a vreo prejudecată. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite 

persoane și echipe. 
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3.4.5. Pot contribui în mod 

constructiv la luarea deciziilor 

în grup. 

 

3.4.6. Pot utiliza relațiile pe 

care le am pentru a obține 

sprijinul, inclusiv cel 

emoțional, de care am nevoie 

pentru implementarea ideilor. 

3.5. 

Învățarea din 

experiență 

Învățați din 

practică 

3.5.1. Pot reflecta asupra 

nereușitelor (ale mele sau ale 

altor persoane), le pot 

identifica cauzele și formula 

lecții învățate. 

• Jurnal reflexiv 

• Interviuri cu persoane / 

antreprenori reali 

• „Job shadow day” – 

activități de observare a 

unei persoane pe parcursul 

unei zile de activitate 

profesională 

• Elaborarea, implementarea 

și evaluarea unor proiecte 

de activități în comunitate 

• Proiecte de voluntariat 

3.5.2. Pot reflecta asupra 

importanței căii de învățare 

pentru ulterioarele mele 

posibilități și alegeri. 

3.5.3. Pot reflecta asupra 

interacțiunii cu alte persoane 

(inclusiv colegi și mentori) și 

învăța din aceasta. 
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II. Pași de urmat în elaborarea situațiilor de integrare 

În acest compartiment sunt prezentate recomandări pentru pașii de urmat în procesul de elaborare 

a situațiilor de integrare, precum și o serie de modele de situații de integrare, elaborate inclusiv cu 

concursul cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic care au participat la 

programele de training organizate de CEDA pe parcursul anului 2018. 

În realizarea demersul practic de elaborare a situațiilor de integrare prezentat în continuare, 

instrumentul de lucru de bază îl constituie Tabelul 1, Corelarea situațiilor de integrare cu 

rezultatele învățării și elementele constitutive ale competenței antreprenoriale, conform 

EntreComp, prezentat mai sus. 

Tabelul 2. Pașii de urmat în elaborarea situațiilor de integrare 

Pași Indicații Exemple 

Pasul 1.  Selectați un domeniu și un element 

constitutiv al competenței 

antreprenoriale așa cum e stipulată 

aceasta în EntreComp (Tabelul 1 

„Corelarea instrumentelor de creare 

a situațiilor de integrare cu 

rezultatele învățării și elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale, conform 

EntreComp”, coloana 1, „Domeniu 

de competență”, coloana 2 „Elemente 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale”). 

De exemplu:   

2. Resurse 

2.4. Cunoștințele financiar-economice 

 

Pasul 2. Luând în considerare descrierile 

corespondente competenței alese în 

coloana 3  „Indicii / Sugestii”, 

selectați un rezultat sau mai multe 

rezultate ale învățării (tabelul 1, 

coloana 4, „Exemple de rezultate ale 

învățării, EntreComp - Nivelul 3,  

EXPERIMENTAREA”). 

 

De exemplu:  

2.4.2. „Pot întocmi un buget pentru o 

activitate de creare a valorii”. 

 

Pasul 3. Din curriculumul la disciplina 

predată, alegeți unitatea de 

competență, unitatea/unitățile de 

conținut, activitățile de învățare și de 

evaluare cu care pot fi corelate 

elementele selectate din EntreComp. 

De exemplu: 

Curriculum: Informatică 

Unități de competențe:  

• Prelucrarea datelor structurate 

Unități de conținut:  

• Operațiile destinate prelucrării tipurilor 

de date structurate. 

Activități și produse școlare recomandate: 

• Probleme de prelucrare a datelor, 

utilizând tipurile de date în studiu 

• Proiect: Calculul cheltuielilor personale 

zilnice, săptămânale și lunare 
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Pasul 4. 

 

Selectați activitatea / tehnica / 

produsul care vi se pare potrivit 

pentru crearea unei situații de 

integrare. Acesta poate fi selectat:  

a) din coloana 5 „Instrumente urile 

pentru crearea situațiilor de integrare: 

Activități, metode, tehnici, proiecte, 

produse recomandate care pot facilita 

obținerea rezultatelor învățării” sau 

b) din recomandările prezentate în 

curriculumul la disciplină. 

De exemplu, „Planificarea unui buget 

(personal / pentru o activitate, pentru un 

proiect, pentru o afacere etc.)”, sau „Proiect 

de voluntariat” etc. 

 

Nota Bene! Puteți propune și altă idee de 

situație de integrare care vi se pare potrivită, 

dar care deocamdată nu este inclusă în Tabelul 

1 sau în curriculum. 

Pasul 5. 5A. Elaborați o situație simulată de 

integrare. 

De exemplu: Simulare: Raport către părinți 

Elevii vor primi următoarele instrucțiuni: 

Imaginați-vă că părinții vă solicită o informație 

detaliată cu privire la modul în care cheltuiți 

bursa de studii și alocația lunară din partea lor. 

Construiți în Excel un tabel în care să reflectați 

tipurile de cheltuieli zilnice (alimentație, 

transport etc.) și tipurile de cheltuieli 

ocazionale (film, teatru, cafenea, procurări 

cărți, birotică, materiale necesare etc.) Includeți 

opțiuni de sortare pe categorii (necesități de 

subzistență, necesități educaționale, distracție 

etc.). Comparați rezultatele cu ale colegilor. 

Care dintre tipurile de cheltuieli ocazionale 

sunt cele mai frecvente în grupul vostru? Care 

dintre categoriile de cheltuieli reprezintă cel 

mai mare volum? Ce concluzii puteți face în 

baza datelor respective? 

Și / Sau: 5B. Elaborați o situație autentică de 

integrare. 

De exemplu:  

Proiect de planificare a bugetului personal 

Elevii vor primi următoarele instrucțiuni: 

Proiectați în Excel un buget personal necesar 

pentru trei luni de zile, pe care să-l structurați 

în baza necesităților reale și activităților pe care 

ați dori să le realizați.  

În funcție de situație, proiectați varianta de 

buget minim necesar pe care vi-l puteți permite 

și varianta de buget maxim necesar pe care vi-l 

doriți.  

Ce elemente de cheltuieli noi sunt în bugetul 

maxim? Structurați sursele de finanțare 

existente care vă asigură bugetul minim și 

identificați posibilele surse de finanțare 

suplimentară. 
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Nota Bene: Ordinea de corelare a elementelor poate fi și inversă: pornind de la prevederile 

curriculumului la disciplină și continuând cu elementele din EntreComp. Neschimbată rămâne 

ordinea de elaborarea a situaților de integrare (fie simulată sau autentică, sau ambele) - acestea 

trebuie să fie elaborate la sfârșit, după ce matricea conceptuală e completată. 

Amintim că: 

• având în vedere faptul că activitățile de training în cadrul cărora cursanții au lucrat asupra 

situațiilor de integrare s-au desfășurat pe parcursul perioadei 2018-2020, au fost utilizate 

variantele în uz la acel moment de curriculum la discipline (versiunile 2018 și 2019 de 

curriculum în învățământul general, precum și curricula în uz pentru disciplinele tehnice). 

• modelul matriceal propus pentru integrarea competențelor antreprenoriale în cadrul 

disciplinelor generale și tehnice prin intermediul situațiilor de integrare se prezintă astfel: 

  
MODELUL MATRICEAL DE INTEGRARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE  

ÎN CADRUL DISCIPLINELOR GENERALE ȘI TEHNICE 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

(Situație simulată sau autentică) 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

... 

Titlu:  

Descriere: 

Domeniul de competență 

din EntreComp: 

... 

Unități de conținut din 

curriculum: 

... 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

... 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele 

potrivite): 

... 

Rezultatul / rezultatele 

învățării din EntreComp: 

... 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate 

extracurriculară etc.): 

... 
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