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În  condițiile aplicării prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova, cât și a Planului – 

cadru  aprobat de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  al  Republicii Moldova,  Curriculum 

unității de curs   ,,Bazele activității turistice” proiectează dimensiunile și  statutul  acestuia  în raport cu 

oferta educațională  a  instituțiilor de  învățămînt profesional – tehnic  postsecundar. 

Unul dintre principalele fenomene social-economice ale sectorului economic, îl constituie 

industria turistică. Importanţa deosebită a dezvoltării serviciilor turistice în economia oricărei ţări 

decurge din faptul că acestea asigură creşterea nivelului de trai şi ridicarea continuă a calităţii vieţii, 

utilizarea mai eficientă a resurselor societăţii în satisfacerea variatelor nevoi de consum, stimularea 

creşterii şi diversificării producţiei bunurilor materiale, creşterea eficienţei economice şi sociale a 

muncii, stimulînd capacitatea creativă, folosirea mai bună a timpului de muncă şi a timpului liber, 

îmbunătăţirea stării de sănătate, condiţii mai bune pentru formarea şi perfecţionarea profesională, 

culturală şi ştiinţifică a membrilor societăţii, pentru promovarea tot mai susţinută a ştiinţei şi a tehnicii.  

Cercetarea formelor de turism şi a geografiei lor este necesară în turism pentru a dezvolta şi 

aplica metodele pentru estimarea impactelor asupra localităţilor şi pentru a conduce la o eficientă 

alocare a resurselor pentru obiectivele ce intră în concurenţă. Fireşte, turismul dispune de un anumit 

potenţial pentru promovarea creşterii economice în multe zone sau regiuni, dar el nu este întotdeauna 

atît de mare cît le-ar plăcea să creadă unor susţinători locali. Totuși, sumele alocate pentru deschiderea 

sau extinderea dezvoltării în turism pot şi trebuie să asigure administraţiile publice centrale şi locale de 

şansa creării de noi locuri de muncă şi posibile venituri pentru bugetul de care dispun.  

În acest context un rol important în realizarea dezvoltării activității destinate industriei turistice 

constă în pregătirea specialiștilor în acest domeniu.  

Curriculumul include un șir de elemente introductive privind terminologia turistică, fenomenul şi 

circulaţia turistică. Pe baza acestora este posibilă luarea oportună a tuturor deciziilor care să permită 

elaborarea produsului turistic şi întocmirea itinerarelor turistice atît în interiorul cît şi în exteriorul ţării.  

Studierea disciplinei „Bazele activităţii turistice” va ajuta viitorii specialişti în domeniul turismului în 

soluţionarea complexă a problemelor privind asigurarea calităţii gestionării patrimoniului turistic, 

studierii pieţii turistice, corelării cererii cu oferta turistică, formarea pachetelor şi completarea actelor 

turistice. 

În acest context se evidenţiază următoarele principii, care contribuie la eficientizarea 

demersului educaţional la disciplină: 
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- Principiul perspectivei  integrării profesionale presupune înzestrarea activităţii 

educaţionale problematizate, care contribuie la ghidarea elevilor în formarea 

profesională; 

- Principiul centrării demersului didactic pe elev, adaptarea unui demers de învăţare activă, 

prin realizarea unor activităţi în grup sau individual, în care elevii să-şi dezvolte 

aptitudinile, originalitatea şi creativitatea. 

- Principiul funcţionalităţii, utilităţii sociale a procesului didactic presupune elaborarea 

unor studii de caz, analiza cărora contribuie la autoactualizare. 

- Principiul corelaţiei interdisciplinare presupune abordarea unui demers didactic în 

corelație cu geografia turismului, patrimoniului turistic, turismul internațional etc., care 

motivează şi condiţionează caracterul sistematic al învăţării. 

 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională. 

Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea 

desfăşurată în alte sectoare-cheie din economia mondială (industrie, agricultură, comerţ). 

Fenomenul turistic este extrem de greu de delimitat, deoarece, ca orice activitate umană, cade 

sub incidenţa studiului interdisciplinar, antrenînd deopotrivă economişti, geografi, psihologi şi 

sociologi. Industria turistică este amplă, dinamică și cu o creștere rapidă, oferind o mare varietate 

de oportunități de angajare pentru tineri .  

Formarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor din industria turismului reprezintă un 

imperativ în ridicarea calităţii produselor turistice.  

Pregătirea profesională este un proces de instruire pe parcursul căruia specialiștii vor 

dobândi cunoștințe teoretice și practice necesare desfășurării activității lor profesionale.  

Programul are scopul să formeze personalităţi integre, pro-active şi competente profesional, care 

posedă cunoştinţe și abilităţi la nivelul cerinţelor actuale ale industriei turismului pe plan 

mondial. Formarea profesională a cadrelor din turism impune utilizarea conceptului de 

transdisciplinaritate, care implică cunoaşterea fenomenului turistic prin conexiuni disciplinare.  

La baza specialității „Turism” disciplina Bazele activității turistice este obligatorie și de bază la 

formarea profesională a tânărului specialist în domeniul turismului. 

Scopul fundamental al disciplinei constă în educarea specialiștilor referitor la activitatea 

turistică și asigurarea în acumularea de cunoștințe aprofundate privind motivațiile și 

comportamentul turistului, impactul turiștilor asupra destinațiilor turistice, beneficiile unui 

turism de succes, structurile organizatorice existente, etc. Trebuie de menționat că cunoștințele 
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acumulate în baza acestei discipline va ajuta tânărul specialist să înțeleagă mai bine fenomenul 

complex al turismului. 

Drept mijloace principale de învăţămînt la predarea „Bazelor activităţii turistice” 

menţionăm: sursele bibliografice, schemele, fişele, imaginile, mijloacele tehnice 

(videoproectoare),  studiile de caz, . 

În procesul de predare-învăţare a „Bazelor activităţii turistice” pot fi folosite mai multe 

tipuri şi variante de lecţii: lecţii de comunicare a cunoştinţelor (prelegerea, seminarul, lecţii 

introductive. Lecţii de formare a perceperilor şi deprinderilor (practice), lecţii pe bază de 

exerciţii aplicative, lecţie cu ajutorul fişelor, lecţii de sinteză, lecţii de verificare şi apreciere.  

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei. 

Competenţa profesională reprezintă suma   cunoștințelor,   abilitatilor și aptitudinilor care 

contribuie la  capacitatea elevilor de a-și îndeplini eficient sarcinile și responsabilitățile postului 

(pe scurt, de a fi performant). 

Competenţele profesionale, dezvoltate în cadrul disciplinei „ Bazele activității turistice”, vor       

constitui: 

CS. 1. Formarea  specialiştilor  cu un sistem de gândire şi acţiune propriu,  capabil să găsească 

soluţii optime pentru stimularea activității turistice pe teritoriul Republicii Moldova; 

 CS. 2. Identificarea rolului statului în dezvoltarea turismului şi argumentarea importanței 

organizaţiilor naţionale şi internaţionale  în dezvoltarea turismului pe plan national şi 

international. 

CS 3. Identificarea etapelor de dezvoltare a activităţii turistice şi deducerea aportului turismului 

în dezvoltarea diferitor sectoare din economie, nemijlocit aportul în sectorul terţiar. 

CS. 4 Înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de 

investigare specifice turismului;  

 CS. 5  Cunoaşterea formelor circulaţiei turistice şi identificarea factorilor care influenţează 

formarea motivaţiei turistice. 

 CS. 6. Identificarea serviciilor turistice de bază și complementare, şi argumentarea importanţei 

acestora în satisfacerea consumului turistic. 

 CS 7.  Cunoaşterea structurii şi particularităţile produsului turistic, crearea produsului turistic în 

funcţie de nevoile consumatorului. 

 CS 8. Cunoaşterea şi caracterizarea participanţilor din cadrul pieţei turistice şi argumentarea 

diferenţelor dintre piaţa turistică şi piaţa bunurilor. 
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CS. 9. Argumentarea importanței agenției de turism și a turoperatorului în realizarea mai 

eficientă a consumului turistic și a prestării de servicii. 

CS. 10. Cunoaşterea şi aplicarea statisticelor privind circulaţia turistică precum şi analiza 

evoluţiei statistice a circulaţiei turistice în Republica Moldova. 

 

IV. Administrarea disciplinei. 

Codul 

disciplinei 

Denumirea 

disciplinei 

Semes

trul 

Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Num

ărul 

de 

credi

te 

Total Contact direct Studiul 

indivi-

dual Teorie  Practică 

 

F.01.O.010 

Bazele activității 

turistice 

I 60 30 15 15 Examen 2 

 

V. Unităţile de învățare. 

Unităţi de învăţare/Unitățile  de competență Unitățile  de   conținut 

1.Turismul, coordonate istorice şi conceptuale 

UC1. Identificarea etapelor de dezvoltare a activităţii 

turistice şi deducerea aportului turismului în dezvoltarea 

diferitor sectoare din economie, nemijlocit aportul în 

sectorul terţiar. 

1.1.Aparitia turismului ca fenomen economic şi 

social. 

1.2. Esența și conținutul turismului.  

1.3.Concepte folosite în industria turismului. 

Definiţii uzuale. 

2. Organizaţii naţionale şi internaţionale din turism 

 UC 2.  Identificarea rolului statului în dezvoltarea 

turismului şi argumentarea importanței organizaţiilor 

naţionale şi internaţionale  în dezvoltarea turismului pe 

plan national şi international. 

 

2.1. Organizaţiile internaţionale de turism. Rolul 

Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT) în 

dezvoltarea şi coordonarea turistică. 

2.2. Rolul statului în turism.  

2.3.Rolul  organizatiilor  naţionale 

guvernamentale şi nonguvernamentale in 

dezvoltarea turismului. 

3. Formele circulaţiei turistice 

UC 3.  Cunoaşterea formelor circulaţiei turistice şi 

identificarea factorilor care influenţează formarea 

motivaţiei turistice. 

 

3.1 Forme de turism: criterii de clasificare şi 

particularităţi ale formelor de turism.  

3.2 Cîmpurile de interferenţă între diferitele 

forme de turism.  

3.3.  Factorii care determină evoluţia turismului.  

3.4. Motivaţia turistică. 
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4. Realităţile turismului din Republica Moldova 

UC 4.  Cunoaşterea şi aplicarea statisticelor privind 

circulaţia turistică precum şi analiza evoluţiei statistice a 

circulaţiei turistice în Republica Moldova. 

4.1. Analiza statistică a circulaţiei turistice 

pentru turismul receptor şi emitend din 

Republica Moldova. 

4.2. Principalele forme a circulaţiei turistice 

practicate în Republica Moldova. 

4.3.Rolul statului în impulsionarea fomelor de 

turism. 

5. Specificul pieţei turistice 

UC 5. Cunoaşterea şi caracterizarea participanţilor din 

cadrul pieţei turistice şi argumentarea diferenţelor dintre 

piaţa turistică şi piaţa bunurilor. 

 

5.1. Conţinutul, particularităţile pieţei turistice.  

5.3.Cererea turistică. Particularităţile cererii 

turistice.  

5.5.Oferta turistică. Particularităţile ofertei 

turistice. 

6.  Serviciile turistice 

UC 6. Identificarea serviciilor turistice de bază și 

complementare, şi argumentarea importanţei acestora în 

satisfacerea comsumului turistic. 

 

6.1. Conţinutul şi caracteristicile serviciilor 

turistice . 

6.2. Tipologia serviciilor turistice : 

 Servicii de transport  

 Servicii de cazare 

 Servicii de alimentație  

 Servicii de agrement  

 Sevicii complementare. 

7. Produsul  turistic 

UC 7. Cunoaşterea structurii şi particularităţile 

produsului turistic, crearea produsului turistic în funcţie 

de nevoile consumatorului.  

7.1.Semnificația produsului turistic. 

7.2. Particularitățile și tipologia produsului 

turistic . 

7.3. Clasificarea produsului touristic. 

8. Agențiile de turism şi turoperatorii – veriga de bază a turismului 

UC 8. Argumentarea importanței agenției de turism și a 

turoperatorului în realizarea mai eficientă a consumului 

turistic și a prestării de servicii. 

8.1. Concepte și tipologie a agențiilor de turism. 

8.2. Funcțiile agențiilor de turism.  

8.3. Drepturile și obligațiunile agențiilor de 

turism.  

8.4. Turoperatorul, producător și intermediar. 

9. Sezonalitatea serviciilor turistice. 

UC 9. Identificarea acţiunii sezonalităţi asupra fluxului 

turistic, analiza sezonalităţii in fluxul circulaţiei turistice 

în Republica Moldova. 

9.1. Variaţiile sezoniere ale fenomenului turistic. 

9.2. Ciclurile de sezonalitate în activitatea 

turistică. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare. 

 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

În cadrul orelor practice și a seminarelor, precum și studiului individual, elevii vor  realiza 

activități, ce se vor strânge într-un portofoliu, alcătuit din: glosarul economic al elevului, studiul 

de caz, prezentări în power point a itinerarelor elaborate și a proiectelor. De asemenea, 

portofoliul, la unitatea de curs ,,Bazele activității turistice”, va conține: pagina de titlu 

(denumirea instituției, catedra, titlul, datele despre elev și profesor). 

9.3. Implicaţiile sezonalităţii şi posibilităţile de 

diminuare a efectelor economice în industria 

turistică. 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

Unitățile de învățare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Studiul 

individual   

al 

elevului 

Teorie Practică 

 

1. Turismul coordonate istorice şi conceptuale 6 4 - 2 

2. Organizaţii naţionale şi internaţionale din 

turism 

8 4 2 2 

3. Formele circulaţiei turistice 6 2 2 2 

4. Realităţile turismului din Republica Moldova 6 2 2 2 

5. Specificul pieţei turistice 8 4 2 2 

6. Serviciile turistice 9 6 2 1 

7. Produsul turistic 6 2 2 2 

8. Agențiile de turism şi turoperatorii – veriga de 

bază a turismului  

6 2 2 2 

9. Sezonalitatea serviciilor turistice 5 4 1 - 

                           Total 60 30 15 15 

Materii pentru studiul inividual  Produse de elaborat Modalităţi 

de evaluare  

 

Termeni de 

realizare 

1.Turismul, coordonate istorice şi conceptuale 

1.1   Turismul – fenomen social şi 

economic care influențează dezvoltarea 

turismului pe plan internațional. 

 

Eseu 

 

 

Prezentarea 

eseului 

 

 

Săptămîna 2 

 

 

2.Organizaţii naţionale şi internaţionale din turism 
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2.1. Rolul organizaţiilor naţionale 

care participă la dezvoltarea 

turismului din Republica Moldova. 

2.2. Legea nr. 352 din 24.11.2006 cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea 

activităţii turistice în Republica 

Moldova, articolul: 18. 

 

Proiect individual 

 

Prezentarea 

proiectului 

 

 

Săptămîna 3 

3. Formele circulației turistice 

3.1. Formele de  circulației turistice 

practicate în Republica Moldova şi 

obiectivele naturale şi antropice 

specifice acestora. 

 

       Proiect PPT 

 

Prezentarea           

PPT 

 

Săptămîna  4 

 

4. Realităţile turismului din Republica Moldova 

4.1   Datele statistice privind turismul 

emitent şi receptor din Republica 

Moldova. 

 

 

Proiect PPT 

 

Prezentarea 

PPT 

 

Săptămîna  5 

  5. Specificul pieţei turistice 

5.1. Oferta a 3 agenții de turism din 

Republica Moldova pentru turismul de 

iarnă și cel estival. 

 
Proiect PPT 

 
Prezentarea 

PPT 

 

 

Săptămîna 6 

6.Serviciile turistice 

6.1   Datele statistice privind serviciul 

de cazare în unităţile hoteliere şi 

extrahoteliere din Republica Moldova. 

 

 

Proiect individual 

 

 

Prezentarea 

proiectului 

 

 

 

Săptămîna 7 

 

 

7.Produsul turistic 

 

7.1 Structura şi componentele 

produsului turistic pentru turismul de 

vară şi turismul de iarnă. 

 

Proiect PPT 

 

 

Prezentarea 

PPT 

 

 

Săptămîna 8 

8.Agențiile de turism şi turoperatorii – veriga de bază a turismului 

8.1 Legea nr. 352 din 24.11.2006 cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea 

activităţii turistice în Republica 

Moldova, articolul: 10, 11, 12,13, 14. 

 

Proiect PPT 

 

Prezentarea 

PPT 

 

Săptămîna 9 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitățile de  învățare 

 

Tema lucrărilor practice 

Nr. 

de 

ore 

1.  

Organizaţii naţionale şi 

internaţionale din turism 

1. Identificarea în literatura de specialitate 

obiectivele instituțiilor guvernamentale și 

nonguvernamentale ce stau la baza organizării 

activității turistice pe plan internațional și național și 

realizarea grafică. 

2. Studierea  Legii nr. 352 din 24.11.2006 cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii 

turistice în Republica Moldova, articolul: 4, 8 şi 

identificarea în ce constă politica de stat în domeniul 

turismului. 

 

2 

2. Formele circulaţiei turistice 1. Realizarea unui table ce reprezintă formele 

circulației turistice  conform criteriilor de clasificare. 

 

2. Identificarea, pentru fiecare formă a 

circulaţiei turistice,  motivaţia care stă la baza 

acestora. 

 

2 

3. Realităţile turismului din 

Republica Moldova 

1. Studierea strategiei de dezvoltare “Turism 

2020” şi identificarea etapelor de implimentare a 

acesteia şi identificarea obiectivelor propuse pentru 

fiecare etapă. 

 

 

4. 

 

Specificul pieței turistice.  

1. Studierea a doua oferte turistice propuse de 

către agenţiile de turism  pe piața R. Moldova pentru  

turismul national și cel international. Descrierea 

structurii acesteor oferte. 

 

2. Realizarea consumul turistic pentru doua forme a 

circulaţiei turistice, specificînd toate elementele 

acestuia. 

 

2 

5. Serviciile turistice 1. Realizarea unui studiu de piață a tipurilor uni-

tăților cu funcțiuni de cazare pe teritoriul R. 

Moldova.  Prezintarea unui PPT cu studiul realizat. 

2 

6. Produsul turistic 1. Crearea unu produs turistic pentru turismul de 

lux și turismul social. Prezintarea PPT. 

2 

7.  Agențiile de turism şi tur-

operatorii – veriga de bază a 

1. Studierea și transcrierea drepturile și obliga-

țiunile agențiilor de turism și turoperatorilor 

2 
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turismului comform cadrului legal din domeniul turismului. 

8. Sezonalitatea serviciilor 

turistice 

1. Calcularea  idicelui de sezonalitate asupra 

fluxului de turiști într-o zona sau stațiune turistică. 

1 

 

 

IX. Sugestiile metodologice 

 

Imperativul calităţii în educaţie, obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al 

profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, respectiv, pe cel 

care învaţă. În acest context al necesităţii optimizării instruirii, metodele de predare - învățare 

reprezintă „instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesor, pentru a asigura eficienţa 

procesului de învăţământ și prin angajarea ulterioară în câmpul muncii. 

Curriculumul centrat pe competențe va răspunde mai bine cerințelor actuale ale vieții 

sociale și profesionale, ale pieței muncii, prin centrarea demersurilor didactice pe achizițiile 

concrete ale elevului. În cadrul procesului de învățământ se vizează formarea și dezvoltarea  

competențelor educaționale funcționale,  necesare elevilor pentru a-și continua studiile și/ sau 

pentru a se încadra în piața muncii.  Acest curriculum pune accentul pe dimensiunea acțională, în 

formarea personalității elevilor și focalizarea, pe achiziții finale ale învățării. În acest scop, se 

recomandă respectarea următoarelor principii de formare a competențelor, care funcționează ca 

un set coerent de legități modern, centrate pe axiologia celui ce învață: 

a) Principiul însușirii conștiente și active a cunoștințelor, care postulează ideea că, în 

învățare trebuie să existe un proces activ de înțelegere și prelucrare a datelor, de informare pe 

schemele intelectuale anterioare, de construire a unor scheme noi, și, totodată, de sesizare a 

relațiilor dintre fenomene și de stabilire a cauzalității. 

b) Principiul psihogenetic al stimulării și accelerării dezvoltării stadiale a inteligenței este 

un principiu de maximă generalitate, deoarece întregul proces educațional se realizează în acord cu 

o schemă generală de evoluție a inteligenței și a posibilității accelerării dezvoltării stadiale a 

acesteia. Evoluția inteligenței este însă stimulată de procese educaționale care „grăbesc” dezvoltarea 

acesteia, ca rezultat al unor procese educaționale activizate, cu un pronunțat caracter formativ.  

c) Principiul învățării prin acțiune analizează relațiile dintre elementele procesului 

educațional: raportul dintre calitate și timp, motivația, învățarea reflexivă și altele, bazându-se pe 

ideea că învățarea prin acțiune reprezintă o sursă semnificativă de creștere a eficienței procesului de 

instruire. 

d) Principiul flexibilității și receptivității față de cerințele pieței muncii presupune o 

stabilitate relativă a prevederilor curriculare dar și o deschidere față de noutățile și inovațiile ce se 

produc pe segmentele specifice ale pieței muncii din domeniul economiei și turismului. 
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Tehnologiile didactice, aplicate în procesul instructiv educativ, vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice elaborate de profesor. Metodele şi strategiile didactice, utilizate în procesul 

realizării programei sunt variate.  La selectarea metodelor și tehnicilor de predare- învățare- 

evaluare se va promova o abordare specifică, bazată, în esență, pe stimulare, pe individualizare, pe 

motivarea elevului și dezvoltarea încrederii în sine. Se vor aplica, atât metode tradiţionale, cât şi 

metode moderne, orientate spre cultivarea interesului motivaţiei, activismului, colaborării sociale, 

spirituale, de organizare, creativitate şi ingeniozitate. 

În procesul de învăţare – predare se va pune accent pe metodele activ – participative, care 

sporesc potenţialul intelectual al elevilor prin depunerea unui efort personal în procesul de învăţare 

şi prin pregătirea pentru o viaţă profesională activă şi creativă. Se vor utiliza forme şi metode 

diversificate, specifice conţinuturilor şi desfăşurării activităţilor cu elevii, care vor 

asigura o învăţare formativă operaţională axată pe formarea capacităţilor operaţiononale, 

proceselor psihice, deprinderilor, atitudinilor, convingerilor, valorilor, idealurilor, aspiraţiilor.  

Astfel, se vor îmbina, pentru diferite situaţii, metode şi procedee: Studiul de caz, jocul de rol, 

brainwritingul, brainstormingul, clusteringul, metoda “6-3-5”, metoda păiangenul, diagrama Venn, 

arborele genealogic etc. 

Aceste metode sunt cele care reușesc să satisfacă, atât exigențele unui învățământ formativ 

centrat pe competențe, cât și exigențele elevilor, ce doresc o școală modernă, în care dorințele și 

nevoile lor de formare sunt prioritare. 

În condițiile unui învățământ modern, în care demersul didactic trebuie să formeze o flexibilitate 

a competențelor elevilor, folosirea metodelor interactive pentru dezvoltarea gândirii critice devine o 

necesitate. 

Metodele interactive de grup promovează interacțiunea dintre logica participanților, ducând la o 

învățare mai activă si cu rezultate evidente. 

Utilizarea metodelor interactive de predare-învățare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ: 

 Dezvoltarea motivației pentru învățare; 

 Dezvoltarea gândirii critice; 

 Transformă elevul din obiect în subiect al învățării; 

 Angajează intens toate forțele psihice de cunoaștere; 

 Asigură elevului condițiile optime de a se afirma individual și în echipă. 

Un imperativ al timpului reprezintă utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în procesul 

educațional. Resursele web pot fi folosite la selectarea unor conținuturi informaționale de ultimă 

oră, la modelarea unor situații practice. Realizarea proiectelor în cadrul activităților practice va 

urmări dezvoltarea abilităților de lucru în echipă. 
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X. Sugestiile de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluarea reprezintă un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-

educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) 

sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea profesorului va constitui actul didactic complex, integrat întregului proces de 

învățământ, ce va asigura evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea (nivelul, 

performanțele și eficiența) acestora, la un moment dat,  în mod curent, periodic și final. 

        Pentru elev, evaluarea este mijlocul prin care el este perceput de profesor și cum îi 

apreciază acesta pregătirea (însă nu întotdeauna evaluarea profesorului coincide cu autoevaluarea, 

făcută de elev propriei sale pregătiri).  

Evaluarea implică trei componente interdependente:  

 Controlul (verificarea) constituie componenta evaluării de constatare de către profesor a 

volumului şi a calităţii cunoştinţelor teoretice şi practice, dobândite de elev; 

 Aprecierea constituie componenta evaluării, care asigură estimarea (evidenţierea) valorii, 

a nivelului şi a performanţelor, competențelor dobândite de elev; 

 Notarea constituie componenta evaluării, care realizează măsurarea şi validarea 

rezultatelor pregătirii elevului în urma controlului şi aprecierii, care se obiectivează prin anumite 

semne (coduri şi simboluri) convenţionale, denumite note.  

Pentru a fi sigur că aprecierile pe care le formulăm la sfârşitul unei activităţi sunt cât mai aproape 

de realitate, se vor utiliza o varietate de tehnici sau metode, acestea completându-se reciproc. 

În procesul de predare-învățare-evaluare distingem: 

 Evaluarea iniţială, care stabilește  nivelul de pregătire a elevilor pentru studierea acestei 

discipline. Evaluarea iniţială se  realizează  prin chestionare individuală şi conversaţie euristică. 

 Evaluarea formativă  presupune verificări sistematice pe parcursul activităţilor didactice 

şi la toate etapele acestor activităţi.  Acest tip de evaluare  permite aprecierea elevilor privind 

întregul conţinut esenţial al materiei studiate  și asigură feedbackul, care duce la realizarea 

obiectivelor. 

  Evaluarea sumativă  furnizează informaţiile relevante despre nivelul pregătirii elevilor 

la sfârşitul cursului. Aprecierea se va baza pe realizarea „modelului individualizat”, prin raportarea 

rezultatelor obţinute la posibilităţile individuale ale fiecăruia şi performanţele, de la o etapă la alta. 

Prin sarcini didactice de divers nivel de dificultate,  profesorul orientează şi dirijează activitatea de 

studiere a elevilor, evidenţiază ce şi cum trebuie să înveţe, formându-le un stil de muncă intelectual. 

O astfel de evaluare evită caracterul de „supriză” al rezultatelor. Ea nu se efectuează în scop de 

sancţionare, dar permite autoevaluarea rezultatelor obţinute. 
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 Evaluarea lucrului individual al elevului, ca o componentă novice, dar la fel de importantă în 

procesul de evaluare, presupune accesul la componentele de studiu individual al elevului ghidat de 

profesor.  Evaluarea se va desfăşura în  două forme: evaluarea continuă şi evaluarea finală a 

portofoliului, ca element ce implică activ elevul în crearea, colectarea şi selectarea produselor, care 

satisfac scopul acestuia. Astfel, evaluarea continuă, fiind desfășurată în permanenţă, progresiv, în 

timp ce elevii studiază anumite unități de conținut, iar cea finală, fiind efectuată la sfârşitul unității 

de curs. 

Sugestii de evaluare 

Obiectivul major al evaluării este măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute de elevi, în raport 

cu obiectivele proiectate, pentru a interveni în timp, fiind utile pentru ameliorarea activitaţii 

didactice. Verificarea şi aprecierea cunoştinţelor la disciplina dată se va efectua prin câteva metode. 

Formele de evaluare sunt determinate de profesor, după contingentul de elevi. Ca formă de 

optimizare a evaluării servesc testele, alcătuite  dintr-un set de itemi. 

Itemii utilizaţi la alcătuirea testelor sunt: 

 Itemi obiectivi; 

 Itemi semiobiectivi; 

 Itemi cu răspunsuri deschise. 

Evaluările sumative periodice, de asemenea, lucrările practice, ce dezvoltă capacitățile și 

aptitudinile de analiză și evidență, vor servi și ca mod de evaluare curentă. Pentru realizarea cu 

succes a unei lucrări practice, elevii trebuie să fie anunţaţi de către profesor asupra: tematicii 

lucrării, condiţiile care le sunt oferite pentru realizarea experimentului, modul cum vor fi apreciate. 

Toate aceste informaţii permit elevului să-şi structureze cu success informaţia pentru desfăşurarea 

activităţii, pentru a demonstra cunoştinţele într-o varietate de contexte şi situaţii. Pentru a eficientiza 

procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va aduce la cunoștința elevilor 

tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) și condițiile de realizare a 

fiecărei evaluări.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt 

Produsele pentru 

măsurarea 

competenței 

 

Criteriile de evaluare a produselor 
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1.  Demonstrația  Corectitudinea concluziei; 

 Corectitudinea și originalitatea metodei de 

demonstrație; 

 Corectitudinea raționamentelor; 

 Calitatea prezentării textuale și grafice. 

2. Proiectul elaborat  Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă 

unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă; 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost 

evidențiate conexiunile și perspectivele 

interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile 

de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 

servesc conținutului științific; 

 Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, 

rigoarea si coerența demersului științific, logica și 

argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor; 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce 

proiectul in abordarea temei sau în soluționarea 

problemei. 

 

3. Studiul de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus; 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat; 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză; 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat 

de caz; 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și 

formularea logică a sumarului; 

 Completitudinea informației și coerența între subiect și 

documentele studiate; 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea și originalitatea conținutului; 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului; 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora, corespunderea soluțiilor, 

      ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a         

            cazului analizat; 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat 

de caz. 

 

Lista orientativă a categoriilor de produse și procese, recomandate pentru evaluarea 

competențelor funcțional-acționare este prezentată în tabelul de mai jos 

Nr. Crt Produsele pentru 

măsurarea competenței 

Criteriile de evaluare a produselor 

1. Concluzii și recomandări  Utilizarea corectă a limbajului turistic 

 Caracteristica produselor turistice ; 

 Identificarea calitatății  serviciilor turistice ; 

  Elaborarea ofertelor turistice în concordanță 
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cu cererea turistică; 

  Însemnătatea valorificării obiectivelor 

turistice pentru impulsionarea turismului 

autohton; 

 Determinarea rolului statului pentru creșterea 

venitului din domeniul turistic; 

 Contribuția agențiile de turism și tur-operatorii 

la promovarea destinațiilor turistice din 

Republica Moldova. 

 

Pe parcursul studierii disciplinei se realizează evaluare formativă prin aplicarea produselor pentru 

măsurarea competențelor cognitive și funcțional-acționare din tabelele de mai sus, iar la sfârșit 

se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor.  Nota finală a elevilor 

se va calcula, utilizând o formulă ponderată de calcul, astfel 60 % va reprezenta media notelor 

curente, obținute pe parcursul semestrului, iar 40 % va constitui nota obținută la examen. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu. 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor în cadrul disciplinei  ,,Bazele  

activității turistice” trebuie de asigurat un mediu de învățare autentic, relevant și centrat pe elev. 

Curriculumul la disciplina  ,,Bazele activității turistice” orientează proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea demersului educaţional în contextul unei pedagogii, axate pe competenţe. O astfel 

de abordare prevede proiectarea activităţii în vederea formării unor competenţe.  Aceste 

competenţe se formează prin sarcini didactice, prin utilizarea tehnicilor interactive, care asigură:  

În aceeași ordine de idei, abordând domeniul formării profesionale, modalitatea cea mai 

eficace pentru realizarea acestor obiective este de a determina elevii să se implice activ la orele 

teoretice și să  participe activ la orele practice, punându-se accentul pe învățarea prin practică, 

unde se câștigă, cu certitudine, experiență reală în mediul turistic.  

Denumire disciplinei Mijloace recomandate 

 

Bazele activităţii turistice  Calculatoare portabile (laptop, notebook); 

 Proiector; 

 Planșe; 

 Suport de curs; 

 Manuale; 

 Studii de caz; 

 Acte normative. 
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XII.  Resursele didactice recomandate elevilor  

Nr. 

Crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/procurată resursa 

1. Cosmescu I.,,Turismul,, București, 1998 Bibliotecă 

2. Donoica Ș. ,,Aspecte din turism,, 

București, 1999 

Bibliotecă 

3. Ostrofeț L. ,,Curs de prelegeri la bazele 

activității turistice,, ULIM, 2007 

Bibliotecă 

4. Turcov E. ,,Coordonatele turismului”, 

ASEM, 2006 

Bibliotecă 

5. Platon N. ,,Organizarea activităţii 

turistice”, Chişinău, 2010 

Bibliotecă 

6. Stan S. „Tehnica operaţiunilor de 

turism”, Bucureşti, 1989 

Bibliotecă 

7. В. Г. Гуляев ,,Организация 

туристической деятельности,, Москва, 

1996 

Bibliotecă 

8. www.turism.gov.md Internet  

9. www.statistica.md Internet  
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