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I. Preliminarii 

 

 Curricumulul disciplinar la Practica de iniţiere în specialitate: tehnica lucrărilor de 

laborator are drept scop crearea la elevi a unui sistem bine determinat de cunoştinţe privind 

organizarea şi dotarea laboratorului pentru analiza chimică cu vesela chimică, ustensile şi utilaj 

de laborator, acumularea de către ei a cunoştinţelor privind modul şi regulile de folosire a 

veselei, reactivilor chimici, a unor abilităţi din domeniul analizei chimice utilizate la aprecierea 

calităţii materiei prime, produselor fabricate, inclusiv şi a cunoştinţelor privind tehnica securităţii 

în laboratorul de chimie. 

 Pe parcursul studiului disciplinei elevii fac cunoştinţă cu principiile metodelor de analize 

fizico-chimice, utilizate în laboratoarele de specialitate, acumulează un bagaj terminologic în 

domeniu, capată deprinderi de lucru cu documentele legislative şi normative în vigoare. 

 Orientarea metodologică a procesului de învaţare a disciplinei presupune metode şi 

tehnici de învăţare bazate pe folosirea tehnologiilor moderne adecvate disciplinei şi contigentului 

de elevi. Pentru fiecare activitate didactică tehnologiile folosite vor depinde de conţinuturi, 

necesarul de cunoştinţe, timpul rezervat studiului şi nivelul de pregatire a elevilor. 

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

 Se acordă o mare atenţie principiului legării teoriei de practică. Noţiunea de teorie 

vizează  ansamblul cunoştinţelor, legilor, principiilor ce urmează să fie predate şi învăţate, 

noţiunea de practică presupune întreaga scară a formelor de activitate concretă, care transformă 

teoria în practică. Pornind de la esența teoriei instruirii și de la modelul de predare a disciplinei 

prezenta  

programă: 

- Dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientând elevii spre activităţi independente de 

mini-cercetare; 

- Oferă posibilitatea exersării de competenţe, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfaşoară 

independenţa activităţii individuale, formularea de concluzii şi argumentarea lor, luarea 

de decizii; 

- Propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup; 

 Deci, principiul legării teoriei de practică are în vedere faptul că lecţiile trebuie să aiba 

ocazii de valorificare în practică a cunoaşterii teoretice şi a capacităţilor de învăţare. 

 Activităţile practice mijlocesc o percepere vie, activă, a faptelor şi fenomenelor de natură 

şi societate, pentru că înţelegerea să permită generalizarea, consolidarea cunoştinţelor de 

memorie, aplicarea cunoştinţelor şi, pe acest fond, să dezvolte curiozitatea, imaginaţia şi 

creativitatea, să formeze şi să consolideze deprinderi de muncă independentă şi deprinderi 

practice. Aplicindu-se acest principiu, se oferă  posibilitatea dezvoltării spiritului de disciplină, 

respect pentru munca şi produsele muncii, elevii realizînd, astfel, insemnatatea practică a 

cunoştinţelor teoretice. 

 Acest principiu presupune desfăşurarea de activităţi vizînd: rezolvarea de exerciţii 

probleme cu caracter aplicativ, teme aplicative în studierea disciplinelor specialităţilor alese. 
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III. Competenţele profesionale specifice   

 

Competențe profesionale generale: 

 

CPG1. Planificarea activităților și realizarea în termen a sarcinii de lucru. 

CPG2. Comunicarea interactivă cu superiorii și membrii echipei. 

CPG3. Organizarea eficientă a activităților, menținerea ordinii și curățeniei la locul de muncă. 

CPG4. Întreținerea instrumentelor, dispozitivelor şi utilajelor în stare perfectă de funcționare. 

CPG5. Respectarea cerințelor, principiilor și valorilor profesionale pentru crearea unui mediu 

de lucru favorabil. 

CPG6. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă la locul 

individual de muncă și spațiile comune de activitate. 

 

Competențe profesionale specifice din descrierea Standardului de calificare: 

- Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 

- Organizarea  procesului și locului de muncă. 

- Înregistrarea datelor în documente de evidență internă. 

Competenţele profesionale specifice unității de curs: 

CS1. Aplicarea noţiunilor, conceptelor, strategiilor, actelor normative şi legislative specific 

activităţii. 

CS2. Identificarea veselei de laborator și utilizarea lor în procesul de lucru. 

CS3. Utilizarea inofensivă a substanţelor chimice. 

CS4. Efectuarea principalelor operații de bază în laborator. 

CS5. Efectuarea expertizei şi aprecierea calităţii produselor. 

 

IV. Administrarea unității de curs 

 

Codul 

disciplinei 

Denumirea 

stagiului 

de practică 

Sem. 

 

 

Numărul 

de 

saptămâni 

Numărul de 

ore 
Perioada 

Nr. 

 credite 

 

 

P.02.O.042 Practica de iniţiere în 

specialitate: tehnica 

lucrărilor de laborator 

2 2 60 Aprilie - mai 2 
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V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

 

Activitati/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

(ore) 

CS1. Aplicarea noţiunilor, conceptelor, 

strategiilor, actelor normative şi legislative 

specific activităţii 

1.1 Conţinutul şi scopul studierii practicii de 

instruire. 

1.2 Regulile tehnicii de securitate. 

1.3 Organizarea locului de muncă. 

1.4 Prelucrarea şi prezentarea rezultatelor. 

1.5 Măsuri ecologice aplicate în laboratorul de 

chimie. 

Fișe de 

lucru 

Test 

 

 

6 

CS2. Identificarea veselei de laborator și 

utilizarea lor în procesul de lucru 
2.1 Vesela chimică de laborator. 

2.2 Clasificarea veselei. 

2.3 Veselă şi ustensile din sticlă. 

2.4 Vesela de menire generală şi specială. 

2.5 Regulile de folosire. 

2.6 Vesela chimică şi ustensile din porţelan. 

2.7 Materiale din metal. 

2.8 Ustensile din lemn, cauciuc, materiale plastice. 

2.9 Determinarea volumului de lichid cu balonul 

cotat, cilindru gradat, pipetă, biuretă. 

Fișe de lucru Test  18 

CS3. Utilizarea inofensivă a substanţelor chimice 

3.1 Clasificarea reactivilor chimici. 

3.2 Proprietăţile de bază ale reactivelor. 

3.3 Reguli de comportare şi securitate. 

3.4 Metode mecanice şi fizice de curăţare a veselei. 

3.5Tehnica securităţii în procesul de spălare.  

3.6Prepararea amestecului cromic şi a altor soluţii 

pentru curăţarea veselei. 

Fișe de 

lucru 

Test  6 

CS4.    Efectuarea principalelor 

operații de bază în laborator 

4. Tehnici de bază pentru separarea și 

purificarea substanțelor. 

4.1 Extracția. 

4.2 Distilarea. 

4.3 Filtrarea prin gravitație. 

4.4 Titrimetria. 

4.5 Determinarea substanțelor uscate cu ajutorul 

etuvei și a refractometrului. 

Fișe de 

lucru 

Demonstrări 

practice 

Test  

24 

CS5. Efectuarea expertizei şi aprecierea calităţii 

produselor 
5.1Determinări fizico-chimice calitative și cantitative 

la produsele alimentare. 

Fișe de 

lucru 

Demonstrări 

practice 

Test  

6 
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VI. Sugestii metodologice 

 

  La organizarea studierii unității de curs se vor folosi cele mai eficiente tehnologii de 

predare –învăţare - evaluare. Având în vedere complexitatea curriculumului se recomandă de 

utilizat forme şi metode active precum: instruirea problematizată, instruirea programată, 

demonstrarea, modelarea, lecţii de laborator. Pentru formarea gândirii logice şi creative, 

profesorul va folosi metode precum: organizarea lucrului în grupuri mari, mici și individual, 

asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi în baza recomandărilor 

literaturii ştiinţifico-tehnice.  Pentru eficientizarea însușirii materialului predat profesorul va 

folosi materiale didactice cele mai diverse: tabele, scheme, mulaje, echipamente de laborator ș.a., 

va analiza rezultatele experiențelor efectuate. 

 Profesorul poate alege şi aplica acele tehnologii, forme şimetode de organizare a 

activităţilor elevilor, care sunt adecvate specialităţii, experienţei de lucru, capacităţilor 

individuale ale elevilor şi care asigură un înalt randament în realizarea obiectivelor preconizate  

Pe lângă strategiile și metodele didactice, un rol important le revine mijloacelor didactice 

moderne care motivează elevii pentru învățare şi formează competențele profesionale. Pentru 

realizarea obiectivelor și dezvoltarea competențelor profesionale se recomandă utilizarea 

mijloacelor audiovizuale şi anume: computerul, notebook-ul, videoproiectorul, filmele 

documentare, prezentările PPT, etc. 

 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

 Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, 

care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, performanţele 

şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

  Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe generează o structură 

continuă a evaluării, realizată prin evaluare formativă şi testări sumative (finale).  

 În baza activităţilor de evaluare se obţine motivarea elevilor şi recepţionarea unui feed-

back continuu, care permite corectarea operativă a procesului de învăţare; stimularea 

autoevaluării şi evaluării reciproce; evidenţierea succeselor; implementarea evaluării selective 

sau individuale.  

 Un element inovativ al evaluării este posibilitatea de utilizare a resurselor educaţionale 

digitale pentru testările asistate de calculator, atât local cât şi on-line. 

 În acest context, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă 

a competenţelor la elevi reflectate în standardele educaţionale.  

 Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, 

metode interactive: studii de caz, lucrări practice, etc.  

 Activităţile practice vor fi realizate eficient de către elevi în cazul în care aceştia vor fi 

informaţi de către profesor referitor la: tematica lucrărilor, modul de evaluare 

(bareme/grile/criterii de notare), condiţiile de realizare a activităţii. 
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VIII.  Cerinţe faţă de locurile de practică 

    Lucrările de laborator se vor desfășura în laborator. Laboratorul va fi dotat cu utilaje, 

echipamente și materiale necesare pentru realizarea lucrărilor de laborator, în conformitate cu 

Nomenclatorul laboratorului.  

Lista de utilaje, echipamente, instrumente și materiale necesare pentru realizarea stagiului de 

practică: 

 Utilaje: balanță electrică, balanță analitică, baie de apă, pH-metru,etuvă, refractometru, 

echipament pentru titrare. 

 Instrumente și materiale: reactivi chimici,veselă de laborator. 

 Echipamente de protecție: halate, mănuși. 

 Lista materialelor didactice: ghiduri de performanță,fișe de lucru. 

 

IX. Lista orientativă a locurilor de muncă la care se va desfăşura practica: 

 

 

Nr. 

crt. 

Locul de munca/postul Cerinte fata de locul de muncă/ postul propus 

practicantului. 

1 CEHTA din Țaul, 

Laboratorul  

multifuncțional. 

Ustensile de laborator, masă de lucru, reactive,  utilaj, nișă, 

videoproiector, ghiduri de performanță, material cu suport de 

curs/informațional. 
 

  

X. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. crt. Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 

consultată/ accesată 

1. Sandu, M., Gulea ,A., Popov, M., ,,Lucrările practice la chimia 

organică”, Chişinău, Ştiinţa 1994. 

 

Biblioteca , 

sala de lectură 

2. Воскресенский, П., ,,Техника лабораторных работ”, 

Ленинград, 1967. 

Biblioteca , 

sala de lectură 

3. Рачинский, Ф., ,,Техника лабораторных работ”, Лениград, 

1982. 

Biblioteca , 

sala de lectură 

4. Dragalina, G., Velisco, N., Bulmaga, P., Revenco, M., 

,,Chimie”,  manual pentru clasa a XII-a. 

Biblioteca , 

sala de lectură 

5. Bulmaga, P., Revenco, M., ,,Metode chimice de analiză. Lucrari 

de laborator la chimia analitică”, USM, 2007. 

 

Biblioteca , 

sala de lectură 

6. Dragalina, G., Botnaru, M., Corja, I., ,,Lucrari practice la 

chimia organică”, Chisinau, 2010, CEP-USM. 

 

Biblioteca , 

sala de lectură 

 


