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NOT
cu privire la fundamentareaădezvolt riiăplanuluiădeăînv ţ mântăpentru ruta
Şcoalaădeăarteăşiămeseriiă(SAM)–> An de completare –> Ciclu superior al liceului
tehnologic

I.

Planulădeăînv ţ mântăesteăcondiţionatădeăstructuraăşiănum rulădeăcrediteăale

Standarduluiădeăpreg tireăprofesional ă(SPP)
Proiectarea curriculară pentru ruta SAM – an de completare – ciclul superior al liceului
tehnologic, cunoscută şi ca ruta „2+1+2” sau ruta profesională, se realizează pe baza
unităţilor de competenţă din Standardul de pregătire profesională (SPP). Această rută de
pregătire este singura din sistemul de învăţământ care asigură calificare progresivă, de la
nivelul I la nivelurile II şi III, recunoscute prin certificate de calificare. Oricare dintre
elevii înscrişi la SAM care finalizează studiile, precum şi anul de completare, conform
prevederilor legii învăţământului, pot dobândi calificarea de nivel III pentru calificările
prezentate în Anexa nr. 9, care este propusă de MECT pentru aprobare prin Hotărâre a
Guvernului.
Ruta de calificare progresivă de la nivelul I de calificare la nivelul II de calificare este
fundamentată pe baza unităţilor de competenţă derivate din standardul de pregătire
profesională care este validat de reprezentaţii lumii afacerilor, prin patronate. Calificarea
profesională prin învăţământul profesional şi tehnic este organizată pe baza creditelor
transferabile.
Cele două categorii de unităţi de competenţă, respectiv unităţile de competenţă pentru
abilităţile –cheie (sociale) şi unităţile de competenţă tehnică şi profesională (generale şi
specializate), întrunesc la acest moment un număr variabil de credite, în funcţie de nivelul
de calificare:
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-

Nivelul I – 30 de credite, din care 15 pentru abilităţi cheie şi experienţă de muncă
şi 15 pentru competenţă tehnică şi profesională

-

Nivelul II – 15 credite, din care 5 pentru abilităţi cheie şi experienţă de muncă şi
10 pentru competenţă tehnică şi profesională

-

Nivelul III – 30 de credite, din care 10 pentru abilităţi cheie şi experienţă de
muncă şi 20 pentru competenţă tehnică şi profesională.

II.

Structuraăplanuluiădeăînv ţ mânt pentru SAM

II.ă1ăRelaţiaăPlanădeăînv ţ mântă– certificare cu scop profesional
(nivel de calificare I)
Potrivit numărului de credite aferent nivelului I de calificare, ariile curriculare din planul
de învăţământ al SAM permit dobândirea competenţelor, după cum urmează:
A.ăAbilit ţiăcheieăşiăexperienţ ăînămunc
Ariile de cultură generală preiau un număr variabil de credite din unităţile de competenţă
pentru abilităţile cheie, respectiv pentru „comunicare în limba modernă”, „utilizarea
calculatorului şi prelucrarea informaţiei”, „dezvoltare personală în scopul obţinerii
performanţei”, „tranziţia de la şcoală la locul de muncă” (definită prin echivalare cu
educaţie antreprenorială), parte din cele 15 credite menţionate.
Instruirea practică comasată, prezentă în curriculumul la decizia şcolii, asigură achiziţia
de competenţe de tip „experienţă în muncă”.
Instruire practică săptămânală (organizată în cadrul săptămânilor mixte – teorie şi
pregătire practică),

asigură prin pregătire modulară un procent de aprox 33 % din

creditele de „experienţă în muncă”.
Instruirea practică organizată comasat sau în cadrul săptămânilor mixte asigură diferenţa
până la cele 15 credite menţionate pentru abilităţi cheie şi experienţă în muncă.
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B.ăCompetenţ ătehnic ăşiăprofesional
Aria curriculară „tehnologii”, prin cultura de specialitate şi orele de instruire de laborator
şi de instruire practică săptămânală (organizată în cadrul săptămânilor mixte – teorie şi
pregătire practică), asigură prin pregătire modulară numărul total de 15 credite din
cultura tehnică şi profesională.
Potrivit echivalării convenţionale a 1 credit = 60 de ore de pregătire, numărul total de ore
din planul de învăţământ pentru SAM este de minim 1800 de ore CERTIFICABILE
pentru nivelul I de calificare.
II.2.ăRelaţiaăPlanădeăînv ţ mântă– certificareăcuăscopăeducaţional
Şcoala de arte şi meserii este organizată ca parte a învăţământului obligatoriu care din
punct de vedere educaţional se finalizează cu certificat de absolvire.
Planul de învăţământ asigură, prin ariile curriculare proiectate, dobândirea cunoştinţelor
şi abilităţilor specifice acestui nivel educaţional.
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