CURRICULUM ŞCOLAR – CDL
DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ
Domeniul pregătirii de bază: COMERŢ
Clasa a IX-a Liceu Tehnologic
propunător: prof. Ionică Constantin
Curriculum-ul “ Documente de evidenţă ” propune familiarizarea elevilor cu calculul
economic specific diferitelor tranzacţii pe care le derulează o unitate patrimonială precum
şi cu documentaţia financiar-contabilă.
Disciplina se studiază sub formă stagiu de pregătire practică -CDL- în parteneriat cu
agenţii economici locali, 3 săptămâni x 30 ore/săptămână= 90 ore.

CURRICULUM ŞCOLAR – CDL
FLUXURI TEHNOLOGICE ÎN UNITĂŢILE ECONOMICE
Clasa a – X - a LICEU TEHNOLOGIC
Domeniul : COMERŢ
Calificarea:TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ
propunător: prof. Ionică Constantin
Acest modul se desfăşoară pe parcusul a 3 săptămâni, fiind alocate un număr de
30 ore/săptămână.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de
competenţele profesionale şi cele sociale;
dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind
de la formarea profesională într-o calificare;
promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor
absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.
Conţinutul curricular a fost stabilit cu consultarea agentului economic S.C. „EFRATA”
SRL BUHUŞI.

CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA
MATERIALE SI TEHNOLOGII MODERNE PENTRU LUCRĂRI DE FINISAJE
Domeniul : CONSTRUCŢII,INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
clasa a IX-a
propunător: prof. Ciocan Mioara
Curriculum-ul pentru modulul CDL Materiale si tehnologii moderne pentru
lucrări de finisaje se adresează elevilor din clasa a IX-a ciclul inferior al liceului
tehnologic, domeniul construcţii, având alocate 90 de ore în stagiul de pregătire practică (3
săptămâni a câte 30 ore).
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat
motivele esenţiale pentru includerea acestui curriculum. Tinerilor trebuie să li se ofere
posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.

CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA
TEHNOLOGII NOI PENTRU LUCRĂRILE DE ZUGRĂVELI

clasa a X-a
Domeniul : CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
propunător: prof. Ciocan Mioara
Curriculum-ul pentru modulul CDL Tehnologii noi pentru lucrările de zugrăveli se
adresează elevilor din clasa a X-a ciclul inferior al liceului tehnologic, domeniul
construcţii, având alocate 90 de ore în stagiul de pregătire practică (3 săptămâni a câte 30
ore). Scopul curriculum-ului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele
aspecte:dobândirea şi adâncirea competenţelor de bază care sunt importante pe piaţa
muncii, lărgirea domeniului ocupaţional prin dobândirea unor competenţe suplimentare,
dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii.

CURRICULUM ŞCOLAR – CDL
Clasa a IX-a - Liceu tehnologic
Denumirea modulului: Finisaje mecanice ale firelor textile
Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie
propunător: prof. Radovici Liliana
Curriculum-ul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între
şcoală şi agentul economic SC „STOFE BUHUŞI” S.A şi are în vedere pregătirea elevilor
în domeniul: ,,Industrie textilă şi pielărie”.
Acest modul se desfăşoară pe parcursul a 3 săptămâni, fiind alocate un număr de 30
ore/săptămână Elevul va putea executa operaţii simple, de rutină sub supravegherea
maistrului instructor, dar şi a reprezentantului agentului economic, să dezvolte atitudine
pozitivă faţă de muncă, receptivitate la sarcină, capacitate de lucru în echipă,
flexibilitate, disponibilitate în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.
.

CURRICULUM ŞCOLAR – CDL
CONFECŢIONAREA PRODUSELOR SIMPLE
Domeniul pregătirii de bază: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
Clasa a X-a Liceu Tehnologic
propunător: prof. Radovici Liliana
Curriculum-ul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între
şcoală şi agentul economic SC „ESPAS” SRL Buhuşi şi are în vedere pregătirea elevilor în
diverse calificări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.
Prin parcurgerea acestui modul se urmăreşte formarea la elevi a unor aptitudini,
cunoştinţe şi deprinderi de bază care să le permită să-şi desfăşoare activitatea aşa cum se
prevede în standardele de pregătire profesională.
Acest modul se desfăşoară pe parcursul a 3 săptămâni, fiind alocate un număr de 30
ore/săptămână.

