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I. Preliminarii 
 

   În condiţiile actuale de dezvoltare a societăţii, educaţia tehnologică are o importanţă deosebită, 

deoarece activitatea vitală a omului constă în activitatea de muncă, care orientează elevii la integrarea 

lor în spaţiul social-economic şi istorico-cultural, folosind în scopul acesta strategii de formare cu 

caracter preponderent practic şi care stimuleză gândirea creativă, formează competenţe necesare 

pentru viaţă. 

  Disciplina Educaţia tehnologică reprezintă o prioritate absolută în ce priveşte necesitatea 

transformărilor la nivel de conţinut (atât sub raport calitativ, cât şi sub raport cantitativ) şi elaborarea 

unui tip de abordare didactică, vizând valenţele formative ale disciplinei. 

   Educaţia tehnologică, având un caracter interdisciplinar, asigură potenţialul productiv şi creativ 

al elevilor prin valorificarea capacităţilor fiecăruia legate în mod firesc de mediu, de comunitate în 

contextul întregului areal cultural. 

   Tematica disciplinei include în sine toate aspectele de muncă prevăzute de Curriculumul 

național, învățământul  primar, asigurând flexibilitate  dinamică, abordare diferenţiată şi totodată 

permite a lua în consideraţie interesele elevilor şi specificul specialităţii. 

 
II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 
   Obiectivele Educaţiei tehnologice constituie un ansamblu al capacităţilor pe care elevii trebuie 

să şi le formeze pe parcursul studierii programului dat.Formarea independenţei; dezvoltarea iniţiativei; 

dezvoltarea tendinţei de a cunoaşte; dezvoltarea capacităţilor de a-şi organiza corect locul de muncă, de 

a economisi materia primă; formarea abilităţilor de prelucrare a diferitor materiale; de a stabili relaţii 

interpersonale; familiarizarea cu denumirile corecte ale materialelor, instrumentelor şi tehnicile de 

realizare a articolelor; familiarizarea cu regulile de prezentare şi păstrare a articolelor gata, de 

înregistrare a însărcinărilor, reţetelor, literaturii recomandate; evidenţa cunoştinţelor şi priceperilor; 

ordinea şi regulile de completare a portofoliului. 

   Educaţia tehnologică trebuie să conţină următoarele tipuri de activitate: operaţii legate de 

diferite activităţi practice; operaţii logice; operaţii de cercetare, inovare, cercetare. 

   Cursul presupune de a-i face pe viitorii învăţători să înţeleagă că pentru a preda Educaţia 

tehnologică în clasele primare, pedagogul necesită perfecţionare sistematică, îmbogăţire cu conţinuturi 

noi  în corespundere cu dinamicitatea societăţi şi reformele din învăţământ.  

 
III.Competenţe profesionale specifice disciplinei 

 
UC1. Cunoaştera conceptelor de bază ale Educaţiei tehnologice pentru  învăţământul primar;  

UC2. Valorificarea conţinuturilor disciplinei în vederea formării profesionale a viitorului specialist; 

UC3. Însuşirea termenologiei specifice disciplinei cât şi întrebuinţarea corectă în formă scrisă sau orală; 



5 / 9 
 

UC4. Elaborarea proiectelor de confecţionare a articolelor din diferite materiale; 

UC5. Conceperea şi organizarea lucrului practic conform proiectului elaborat; 

UC6. Realizarea articolelor respectând regulamentul tehnologic; 

UC7. Evaluarea articolelor realizate; 

UC8. Dezvoltarea capacităţilor de analiză şi descriere a etapelor formării cât şi a manifestării genurilor 

de artă populară. 

 
IV. Administrarea disciplinei 
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individual 

Prelegeri Practică/

Seminar 

V 60 10 20 30 Examen 2 

 
 

V. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de competenţă 
 

Unităţi de conţinut 

I. Reciclarea creativă  

UC1. 1 Executarea anumitor activităţi practice de 

prelucrare a hârtiei şi cartonului. 

UC1.2 Confecţionarea articolelor decorative şi de 

joc din hârtie şi carton. 

1.1 Noţiuni generale.Rolul hârtiei în activitatea 

omului. 

1.2 Operaţiile tehnologice de prelucrare a hârtiei. 

1.3 Confecţionarea articolelor de formă plană şi 

volum. 

1.4 Origami, aplicații, tangram, quiling. 

1.5 Lucrări de legătorie. 

1.6 Tehnica papier mâche. 

II. Colaje şi decoraţiuni  

UC2.1 Identificarea materialelor  accesibile pentru 

realizarea colajelor.  

2.1 Materiale şi ustensile. 

2.2 Norme de igienă şi protrcţie a muncii. 

2.3 Aplicaţia din diferite materiale.  

2.4 Realizarea colajelor şi decoraţiunilor.  

III. Arta culinară şi sănătatea 

UC3 . Identificarea conţinuturilor la modulul                                                                                              

,, Arta culinară şi sănătatea’’cl.a II-IV a. 

 

3.1 Noţiuni despre o alimentaţie echlibrată. 

3.2 Normele de igienă şi protecţie în timpul 

consumului alimentar(igiena personală, servirea 
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                                                                                                                                                                                            corectă, comportarea la masă). 

3.3 Noţiuni privind arta culinară şi 

sănătatea(alimentaţia de zi cu zi, regimul alimentar 

pentru şcolarii mici). 

IV. Meşteşuguri populare (arta acului) 

 

UC4. Organizarea activităţilor de confecţionare a 

articolelor din ţesătură şi materiale fibroase. 

4.1 Materiale şi ustensile. 

4.2 Norme de igienă şi protecţie a muncii. 

4.3 Obiecte de port popular:costumul femeiesc şi 

bărbătesc. 

4.4 Obiecte de uz casnic:decorative, de ritual. 

4.5 Tehnici de cusut:simple, decorative. 

4.6 Broderia tradiţională(prosopul, năfrămiţa). 

4.7 Arta împletitului: croşetare, tricotare, 

macrameu.  

V. Modelarea artistică  

 

UC5.Recunoaşterea caracteristicilor formelor 

modelate prin diferite metode.  

5.1 Materiale şi ustensile. 

5.2 Norme de igienă şi protecţie a muncii. 

5.3 Elementele de bază ale  modelării: forme 

simple, decorative.  

5.4 Modelarea formelor compuse (vergi, 

combinată).  

5.5 Elemente decorative, motive populare.  

VI. Robotica 

UC6. Identificarea particularităţilor distinctive ale 

roboţilor.  

6.1 iniţiere în roborică.  

6.2 Cum este construit un robot.  

VII. Activităţi agricole 

 

UC7.Familiarizarea cu specificul activităţilor 

agricole în clasele primare. 

7.1 Îngrijirea plantelor decorative de cameră. 

7.2 Conceperea şi oganizarea activităţilor de 

observare-cercetare a plantelor pe ternul agricol 

şcolar. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. 
crt. 

           Unităţi de învăţare Numărul de ore Lucrul 
individual Total Contact direct 

Prelegeri Practice 
Seminare 

1. Reciclarea creativă 12 2 4 6 

2. Colaje şi decoraţiuni 6 1 2 3 

3. Arta culinară şi sănătatea 6 1 2 3 

4.  Meşteşuguri populare (arta acului) 10 2 3 5 

5. Modelarea artistică  12 2 4 6 

6. Robotica  8 1 3 4 

7.  Activităţi agricole 6 1 2 3 

 Total 60 10 20 30 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Interpretarea compoziţiilor în 

tehnica Quiling. 

Crearea felicitărilor în 

tehnica Quiling. 

Prezentarea  

produselor 

Săptămâna 

a 4-a 

2. Cunoaşterea consecutivităţii de 

obţinere a compoziţiilor din materiale 

naturale. 

Crearea compoziţiilor: 

,,Tezaurul toamnei’’, 

,,Animale mari şi mici’’, 

,,Din zbor la noi’’. 

Prezentarea 

produselor 

Săptămâna 

a-6-a 

3. Tehnici şi variaţii de jucării 

handmade. 

Culinăria-domeniu 

casnic, artă. 

Confecţionarea 

albumului cu 

imagini, reţete 

culinare 

Săptămâna 

a- 8- a 

4. Tehnologia creării goblenului. Tehnica de lucru în  

broderie,,Goblen’’ 

Organizarea 

expoziţiei 

,,Panouri fir cu 

fir’’ 

Săptămâna 

a- 10-a 

5. Istoria roboticii.  Elaborarea eseului 

„Relația robot- om”.  

Prezentarea 

eseului  

Săptămâna 

a – 12 - a 

6. Decorarea, încondeierea ouălor. Completarea 

portofoliului cu 

informaţii despre 

tradiţiile decorării ouălor. 

Prezentarea 

materialelor 

selectate 

Săptămâna 

a- 13- a 

7.Valorificarea tradiţiilor măştilor 

populare în creaţia artistică 

contemporană. 

Elaborarea 

eseului,,Maestrul Glebus 

Sainciuc’’. 

Comunicarea 

eseului 

Săptămâna 

a – 14 -a 
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VIII. Lucrările practice recomandate 
-Exerciţii-joc privind prezentrea produselor finale; 

-Activităţi practice privind respectarea normelor de igenă şi protecţie în timpul lucrului cu diferite 

ustensile; 

-Activităţi practice privind utilizarea corectă a materialelor şi ustensilelor; 

-Exerciţii de evaluare şi autoevaluare a lucrărilor obţinute; 

-Discuţii dirijate privind prelucrarea diferitor materiale; 

-Cercetarea cătorva meşteşuguri populare, 

-Activităţi de culegere a informaţiilor noi; 

-Activităţi de observare a operaţiilor tehnologice specifice materialelor utilizate. 

 
IX. Sugestii metodologice 

   La Educaţia tehnologică selectarea formelor de predare-învăţare (lecţia, excursia; activităţi 

individuale, în grupuri mici, în colectiv; învăţarea reciprocă etc.) se face în funcţie de competenţele 

prevăzute şi de specificul disciplinei. 

   Pentru ca elevul să fie activ şi să participe direct la formarea propriei personalităţi, sunt indicate 

următoarele metode: metoda interactivă; metoda experimentelor; metoda descoperirii dirijate.Aceste 

metode ajută însuşirea informaţiilor pe o perioadă mai îndelungată, la dezvoltarea operaţiilor de 

transfer în diferite situaţii. 

   La desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare se recomandă metodele: inducţia, 

deducţia, anticiparea, analogia. Dintre metodele activ-participative se aplică pe larg: situaţii 

problematizate, studiu de caz, discuţia dirijată. 

   Procesul de predare-învăţare-evaluare poate deveni mai atractiv şi  principalul mai eficient prin 

realizarea de diverse activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor strict necesare elevului 

modern: 

-Colectarea de informaţii, culegerea şi procesarea datelor; 

-Utilizarea adecvată a resurselor din Internet; 

-Utilizarea resurselor audio şi vidio etc.; 

-Realizarea de diverse proiecte şi produse  conform sarcinii concrete. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 
   Evaluarea reprezintă o componentă esenţială a procesului de predare-învăţare. Curriculum 

național, Învățământul primar  impune abordarea unor idei noi ale evaluării în procesul de educaţie, 

fiind o secvenţă obligatorie pentru măsurarea şi aprecierea competenţelor profesionale.  

  În procesul evaluării vor fi încurajate demersurile formative-tipuri de evaluare: 



9 / 9 
 

  Evaluarea dirijată de pedagog, formulată motivat ca anumite sarcini în faţa elevilor, cu descriptori clari, 

criterii de care vor ţine cont elevii şi care nu vor permite interpretării libere.    

Autoevaluarea-un instrument veridic de centrare pe elev, pe posibilitatea participării la procesele 

performante.    

Evaluarea reciprocă este o condiţie optimă a dezvoltării, asigurând socializarea grupului de elevi, 

coparticiparea convingerilor proprii. 

 Strategia metodologică de aplicare a evaluării formative este axată în principal pe organizaea 

unor demersuri interactive de predare-învăţare-evaluare, având drept scop formarea la elevi a propriilor 

instrumente de evaluare, care să-i ajute să înţelegă ce învaţă, cum învaţă şi ce reuşeşte să înveţe. 

       
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 
a) materiale intuitive naturale(hârtie, pânză, materiale din natură; ustensile); 

b) obiecte elaborate sau construite special în scopuri didactice( machete, tablouri, fişe, dispozitive etc.); 

c) Laptop. 

Organizarea raţională a locului de lucru, aranjarea materialelor, respectarea cerinţelor sanitaro-

igienice faţă de sala de lucru, mijloacele de învăţământ contribuie la eficientizarea predării disciplinei 

Educaţia tehnologică. 

XII.Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată(procurată) 

această sursă 

1.  Cadrul de referință al curriculumului național, ordinul MECC             

nr. 432 din 29 mai 2017. 

Biblioteca colegiului 

2.  Curriculum național: Învățământul primar/ MECC al  RM, 

Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p. ISBN 978-9975-3258-0-6. 

Biblioteca Colegiul 

 

3.  EȘANU, A. Educaţia tehnologică manual clasele V- VI-a, 

Chișinău, 2017.  

Biblioteca colegiului 

4.  Ghid de implementare a curriculumului pentru 

învățământul primar, MECC al RM, Chișinău: Lyceum, 

2018. 272p. ISBN 978-9985-3263-8-4. 

Biblioteca colegiului 

5.  GROSU, E. Educatie tehnologică  clasa a IV-a, Chișinău, 2017.  Biblioteca colegiului 

6.  GUSACOVA, A.M. Aplicaţia.Chişinău 1986. Biblioteca colegiului 

7.  PEREVERTIN, G.I. Lucrări din hârtie. Chişinău, 1988. Biblioteca colegiului 

8.  SECRIERU-HARBUZARU, P.Educaţia tehnologică.Chişinău, 2000. Biblioteca colegiului 

  


