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NOTA DE FUNDAMENTARE 
a programei şcolare pentru disciplina Cultură civică/ Educaţie antreprenorială,    

în cadrul programului „A doua şansă“ - învăţământ secundar inferior 
 

 
Prezentul document conţine programa şcolară pentru disciplina Cultură civică/ Educaţie 

antreprenorială şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în cadrul 

programului „A doua şansă“ ‒ învăţământul secundar inferior. 

Programa şcolară stabileşte oferta educaţională care urmează să fie realizată în bugetul de 

timp alocat în conformitate cu statutul şi locul disciplinei Cultură civică/ Educaţie 

antreprenorială  în  planul-cadru  de  învăţământ  pentru  programul  „A  doua  şansă“  ‒ 

învăţământ secundar inferior. Fiind situată în aria curriculară Om şi societate, disciplina 

Cultură civică/ Educaţie antreprenorială asigură pregătirea pentru educaţia de bază. 

Această disciplină se studiază modular, după cum urmează: 

   Modulul l (M1) ‒ Cetăţenia activă ‒ destinat studierii Culturii civice; 

   Modulul  2  (M2)  ‒  Iniţiativă  şi  antreprenoriat  ‒  destinat  studierii  Educaţiei 

antreprenoriale. 
Fiecare dintre cele două module are repartizat un număr total de 45 de ore, din care 35 de ore 

în trunchiul comun şi 10 ore curriculum la decizia şcolii (CDŞ). Modulul 1 ‒ Cetăţenia activă ‒ 

se studiază în anul I; modulul 2 ‒ Iniţiativă şi antreprenoriat ‒ se studiază în anul IV. 

Demersurile propuse prin actuala programă şcolară sunt concordante cu documentele 

de politică educaţională propuse la nivel naţional, precum şi cu documentele propuse la 

nivel european: 

  Recomandarea  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  Uniunii  Europene 

privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 

(2006/962/EC); 

  Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 

privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul 

vieţii (2008/C 111/01); 

  Raportul Consiliului Uniunii Europene „Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul 

cunoştinţelor, creativităţii şi inovării“, Bruxelles, 13 ianuarie 2008; 

  Concluziile  Consiliului  din  12  mai  2009  privind  un  cadru  strategic  pentru 

cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020“) 
‒ 2009/C 119/02. 

Potrivit documentelor europene menţionate, competenţele sociale şi civice, spiritul de 

iniţiativă şi antreprenoriat sunt considerate competenţe-cheie de care are nevoie fiecare 

persoană  pentru  împlinirea  şi  dezvoltarea  personală,  pentru  cetăţenia  activă,  pentru 

incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii; de asemenea, cetăţenia activă, precum 

şi stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător sunt considerate 

obiective strategice la nivel european, la toate nivelurile de educaţie şi de formare. Pe lângă 

împlinirea  pe  plan  personal,  creativitatea  este  considerată  o  sursă  fundamentală  pentru 

inovare, care, la rândul ei, este recunoscută ca vector-cheie al dezvoltării economice durabile. 

 
1.  Importanţa  disciplinei  Cultură  civică/  Educaţie  antreprenorială  pentru  elevii  din 

cadrul programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar inferior 

 
Oferta educaţională stabilită prin programa şcolară pentru disciplina Cultură civică/ 

Educaţie antreprenorială vizează în mod direct două dintre competenţele-cheie din domeniul 

educaţiei de bază, respectiv competenţele sociale şi civice, spiritul de iniţiativă şi 

antreprenoriat. 
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Elevii incluşi în programul „A doua şansă“ în învăţământul secundar inferior sunt 

persoane care nu au urmat sau care nu au finalizat acest nivel de studii; sunt persoane care 

depăşesc vârsta şcolară obişnuită şi care au particularităţi de vârstă apropiate de cele ale 

adulţilor sau care sunt adulți, care nu au o calificare sau care doresc să obţină o nouă 

calificare profesională. Este evident faptul că acest grup poate fi foarte divers ca vârstă, 

mediu de provenienţă, obiceiuri, idealuri, experienţă de viaţă. Scopul programului „A doua 

şansă“ este reprezentat de sprijinirea persoanelor în cauză pentru a-și completa și finaliza 

educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu. 

Valoarea adăugată pe care studierea disciplinei Cultură civică/ Educaţie antreprenorială o 

aduce pentru elevii din programul „A doua şansă“ ‒  învăţământ secundar inferior este 

reprezentată de: 

   exersarea deprinderilor esenţiale pentru convieţuirea comunitară; 

   exersarea  unui  comportament  civic  într-o  societate  democratică,  definit  prin 

valori şi principii democratice, prin practici democratice şi prin cetăţenie activă; 

   exersarea contextualizată a spiritului de iniţiativă şi antreprenorial. 

 
2.  Principii  de  elaborare  a  programei  pentru  disciplina  Cultură  civică/  Educaţie 

antreprenorială 

 
Elaborarea programei pentru disciplina Cultură civică /Educaţie antreprenorială are în 

vedere faptul că modulele din cadrul trunchiului comun propuse pentru educaţia de bază 

acoperă  oferta  disciplinelor  din  curriculumul  naţional,  adaptată  specificului  educaţiei 

adulţilor.  Prezenta  programă  şcolară  este  o  revizuire  a  programei  şcolare  aprobate  prin 

Ordinul M.Ed.C. nr. 5735/29.12.2005. Necesitatea revizuirii este corelată cu modificările 

intervenite în organizarea învăţământului preuniversitar prin transformarea şcolii de arte şi 

meserii   în   liceu   tehnologic;   acestea   au   impus   modificări   în   sensul   reconsiderării 

competenţelor generale şi specifice şi adaptării conţinuturilor învăţării. 

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea programei sunt: 

  principiul relevanţei, potrivit căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare 

personală şi nevoilor social-economice; 
  principiul învăţării contextualizate, potrivit căruia învăţarea este situată într-un 
referenţial concret; 

  principiul învăţării experienţiale, centrat pe construirea cunoaşterii pornind de la 

propria experienţă; 

 principiul educaţiei pentru dezvoltare durabilă, prin asumarea valorilor, 

principiilor, stilurilor de viaţă, dar şi a responsabilităţilor care conduc spre 

dezvoltarea durabilă; 

  principiul valorizării identităţii etnice şi culturale, prin creşterea stimei de sine şi 

repoziţionarea socială a grupurilor vulnerabile. 
 
3. Valori şi atitudini în programa disciplinei Cultură civică/ Educaţie antreprenorială 

 
Prin procesul de predare-învăţare a disciplinei Cultură civică/ Educaţie antreprenorială 

sunt promovate următoarele valori şi atitudini: 

  relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare; 

  valorizarea creativităţii ca resursă de dezvoltare personală şi comunitară; 

  asumarea responsabilităţii faptelor personale şi a responsabilităţilor cetăţeneşti; 

  egalitate în faţa legii – respectarea legii; 

  cetăţenie activă; 

  atitudine proactivă în viaţa personală, socială şi profesională; 
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  creativitate; 

  independenţă în gândire şi în acţiune; 

  spirit întreprinzător. 
 
 

4. Particularităţi ale programei la disciplina Cultură civică/ Educaţie antreprenorială 

 
Programa   şcolară   pentru   disciplina   Cultură  civică/ Educație   antreprenorială  are 

caracteristicile generale ale programelor şcolare din programul „A doua şansă“ – învăţământ 

secundar inferior, elaborat pentru educaţia de bază, respectiv: 

  orientarea spre nevoile elevilor; 

  caracter practic-aplicativ; 

  esenţializarea conţinuturilor; 

  luarea în considerare a particularităţilor de vârstă și psihologice ale elevilor; 

  valorizarea competenţelor dobândite anterior de către participanţii în program. 
Programa  şcolară  pentru  disciplina  Cultură  civică/  Educaţie  antreprenorială  are  şi 

următoarele particularităţi: 

  cuprinde câte o programă şcolară pentru fiecare dintre cele două module din care 

este constituită; 

  accentuează perspectiva practică, oferind elevilor posibilitatea de a învăţa despre 

teme şi probleme cu care se întâlnesc în experienţa cotidiană, cetăţenească sau de 

muncă; 

  valorifică experienţa de viaţă acumulată de elevii participanţi în program, ca resursă în 

învăţare. 
 
5. Structura programei şcolare a disciplinei Cultură civică/ Educaţie antreprenorială, în 

cadrul programului „A doua şansă“ pentru învăţământul secundar inferior 

 
Programa pentru disciplina Cultură civică/ Educaţie antreprenorială, la fel ca şi celelalte 

programe şcolare din cadrul programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar inferior, are 

următoarea structură: 

 NOTA  DE  FUNDAMENTARE  ‒  prezintă  legislaţia  specifică,  europeană  şi 

naţională, care a stat la baza elaborării programei; subliniază importanţa disciplinei, 

principiile şi valorile fundamentale promovate, precum şi particularităţile acesteia în 

cadrul programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar inferior. 

 PAGINA DE PREZENTARE A MODULELOR DISCIPLINEI ‒ prezintă titlul 

celor două module incluse în cadrul disciplinei, precum şi competenţa generală 

asociată modulului. 

 PROGRAMELE ŞCOLARE PENTRU MODULELE DISCIPLINEI 
Programa de modul are următoarea structură: 

A.  Nota de prezentare a modulului ‒ prezintă rolul modulului şi statutul specific al 

acestuia în cadrul disciplinei, contribuţia modulului la atingerea competenţelor 

disciplinei; 

B.  Competenţa generală, competenţe specifice şi conţinuturile modulului – este 

prezentată competenţa generală a modulului, urmată de prezentarea în tabel a 

competenţelor specifice şi a conţinuturilor învăţării; 

C. Sugestii  metodologice  ‒  orientează  proiectarea  demersului  didactic  în 

concordanţă cu specificul disciplinei; acestea includ: 

√   Sugestii privind activităţile de învăţare; 
√   Sugestii privind evaluarea. 
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D. Bibliografia specifică modulului ‒ precizează referinţe bibliografice relevante 

din perspectiva problematicii abordate în modul. 

  STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 
Standardele de performanţă reprezintă criterii de evaluare a calităţii procesului de 
învăţare; constituie specificări vizând competenţele şi comportamentele dobândite de 
elevi prin studiul disciplinei; acestea conţin specificaţii pentru nivelul minimal şi 
superior de performanţă. 

 BIBLIOGRAFIA  GENERALĂ  PENTRU  SUSŢINEREA  DEMERSULUI 
DIDACTIC ‒ sugerează referinţe bibliografice cu caracter general pentru susţinerea 

demersului didactic. 
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CULTURĂ CIVICĂ 
 

* 
 

EDUCAŢIE 

ANTREPRENORIALĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULUL 1: Cetăţenia activă 
 
 

Competenţa generală: Aplicarea comportamentului civic şi a 

valorilor democratice studiate, în propria experienţă şi în acţiuni 

desfăşurate împreună cu ceilalţi 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULUL 2: Iniţiativă şi antreprenoriat 
 
 

Competenţa generală: Aplicarea achiziţiilor specifice 

antreprenoriatului în analizarea posibilităţilor de dezvoltare 

personală, precum şi în situaţii caracteristice economiei de piaţă 
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MODULUL 1: Cetăţenia activă 
 
A. NOTA DE PREZENTARE A MODULULUI 

 
Programa şcolară pentru modulul Cetăţenia activă se adresează profesorilor care predau acest 

modul în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior. Modulul 

Cetăţenia activă, integrat disciplinei Cultură civică/ Educaţie antreprenorială, se studiază, potrivit 

planului-cadru de învăţământ, în primul an al programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar 

inferior. 

Prezenta programă şcolară stabileşte oferta educaţională care urmează să fie realizată în bugetul 

de timp de 45 de ore, alocat în conformitate cu statutul şi locul modulului Cetăţenia activă în planul- 

cadru de învăţământ; din numărul total de ore, 35 de ore sunt incluse în trunchiul comun, iar 10 ore 

sunt incluse în curriculumul la decizia şcolii. 

În cadrul unui program care adaptează oferta educaţională la realitate și care vizează acordarea unei 

noi şanse la educaţie, modulul referitor la aspectele de ordin civic are un rol aparte. Astfel, elaborarea 

programei şcolare pentru modulul Cetăţenia activă din cadrul programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ 

secundar inferior, propus pentru educaţia de bază, a avut în vedere următoarele două aspecte: 

 pe  de  o  parte,  să  reprezinte  o  ofertă  relevantă  în  raport  cu  oferta  educaţională  a 
disciplinei Cultură civică din Curriculumul naţional; în acest sens, programa respectă 

principiile şi achiziţiile fundamentale ale programelor şcolare pentru Cultură civică 

aplicate în prezent la clasele a VII-a şi a VIII-a; 

 pe de altă parte, să reprezinte o ofertă educaţională adaptată la particularităţile grupului 

ţintă, respectiv ale elevilor care sunt beneficiarii acestui program. Astfel, grupul ţintă al 

programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar inferior este constituit din persoane 

peste vârsta şcolară obişnuită, cu particularităţi de vârstă apropiate de cele ale adulţilor 

sau care sunt deja adulți. De asemenea, elevii programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ 

secundar inferior au o experienţă socială şi de viaţă diferită de cea a elevilor obişnuiţi, 

aflaţi la finalul şcolarităţii obligatorii. Din acest punct de vedere, programa valorifică 

experienţa socială dobândită de elevi până în momentul revenirii la şcoală, oferindu-le 

posibilitatea de a învăţa despre teme şi probleme cu care se întâlnesc în experienţa 

cotidiană şi în exersarea calităţii de cetăţean. 

Din perspectiva persoanei, modulului Cetăţenia activă îi revine rolul de a asigura formarea şi 

transpunerea în practica socială cotidiană a: 

 competenţelor referitoare la relaţionarea şi comunicarea cu ceilalţi; 

 comportamentului individual necesar convieţuirii comunitare, bazat pe respect faţă de 

sine şi faţă de celălalt, pe toleranţă şi solidaritate, pe dialog şi înţelegere. 

Modulul  este  important  şi  din  perspectiva  comunităţii,  urmărind  asigurarea  exersării  şi 
interiorizării achiziţiilor de bază ale convieţuirii comunitare; achizițiile trebuie să fie: 

 conforme  cu  legea  (prin  cunoaşterea  mecanismelor  şi  a  instituţiilor  care  apără 

legalitatea); 

 active, din perspectiva problemelor comunităţii (prin înţelegere şi implicare); 

 coezive, sensibile la aspectele şi spiritul coeziunii sociale (prin grija şi sprijinul pentru 

celălalt, astfel încât fiecare să aibă sentimentul apartenenţei la grup). 

Tipurile generale de comportamente pe care modulul urmăreşte să le formeze sunt cele care 

înglobează valorile democratice ale statului de drept şi cele care promovează: 

 respectul faţă de lege în comportamentul propriu şi al celorlalţi, motivaţia pozitivă faţă 

de respectarea atât a demnităţii umane, cât şi a legii; 

 interesul pentru implicarea personală în acţiuni care presupun colaborarea în cadrul 

comunităţii locale; 

 comportamentul responsabil în evaluarea faptelor sociale şi în autoevaluarea propriilor 

comportamente; 

 sensibilitatea faţă de problemele comunităţii, faţă de dezvoltarea durabilă. 
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B. COMPETENŢA GENERALĂ: Aplicarea comportamentului civic şi a valorilor democratice 

studiate în propria experienţă şi în acţiuni desfăşurate împreună cu ceilalţi. 

 
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 

1.1. Evaluarea propriilor comportamente în 

cadrul grupurilor din care face parte prin 

raportare la regulile sociale ale vieţii în comun 

 
1.2. Analizarea complexităţii identităţii unei 

persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de 

comunitate 

Viaţa în comunitate: 

 grupurile: caracteristici, relaţii între grupuri 

(de cooperare, solidaritate, conflict, toleranţă, 

respect, comunicare, ajutor etc.); 

 comunitatea locală, naţională şi 

internaţională; identitatea multiplă; 

 dezvoltarea durabilă. 
 
 

 
1.3. Descrierea principalelor tipuri de raporturi 

existente între cetăţeni şi autorităţi 

1.4. Evaluarea unor comportamente sociale în 

contexte situaţionale date 

Raportul între cetăţean şi statul democratic: 

 raporturi între cetăţeni şi autorităţi 

(respectarea autorităţii, respectarea 
cetăţenilor, controlul autorităţii, cooperarea 

cetăţeni-autorităţi, cooperarea dintre 

societatea civilă şi stat); 

 dreptul la vot; 

 societatea civilă şi iniţiativele cetăţeneşti în 

comunităţile locale. 
 

 

1.5. Caracterizarea autorităţilor statului român şi 

a principalelor atribuţii specifice ale acestora 

Autorităţile statului român: 

 Parlamentul; 

 Autoritatea judecătorească; 

 Executivul; administraţia centrală şi locală; 

 Preşedintele României. 
 

 
 

1.6. Identificarea drepturilor, îndatoririlor şi 

responsabilităţilor cetăţeneşti în acord cu 

prevederile Constituţiei României 

Constituţia României: 

 structura Constituţiei; 

 valori şi principii constituţionale: 

- libertatea; privarea de libertate; 

- dreptatea; egalitatea şanselor şi egalitatea în 

faţa legii; 
- proprietatea; calitatea de proprietar. 

 

 
C. SUGESTII METODOLOGICE 

 
 

Sugestiile metodologice au în vedere modul de organizare a activităţii didactice în vederea 

formării la elevi a competenţelor formulate în programa şcolară şi a realizării obiectivelor urmărite 

prin programul „A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar inferior. 

În proiectarea demersului didactic, este necesar ca profesorul să ţină cont de următoarele aspecte: 

 orele incluse în curriculumul nucleu sunt destinate formării, exersării şi consolidării 

competenţelor prevăzute în programa şcolară, a competenţelor-cheie urmărite în cadrul 

învăţământului obligatoriu; 

 orele incluse în curriculumul la decizia şcolii asigură, în domeniul educaţiei de bază, 

cadrul pentru realizarea unei oferte educaţionale flexibile şi diferenţiate, în funcţie de 

aspiraţiile şi potenţialul de învăţare al elevilor; 

 proiectarea demersului didactic presupune lectura personalizată a programei şcolare, 

elaborarea planificării calendaristice, proiectarea secvenţială (a unităţilor de învăţare sau 

a lecţiilor); 

 respectarea prevederilor programei şcolare presupune desfăşurarea unui demers didactic 

centrat pe elev şi pe formarea de competenţe; 
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 dobândirea de către elevi a achiziţiilor pe care le stabileşte programa şcolară presupune 

realizarea unor activităţi de învăţare adaptate la particularităţile de vârstă și psihologice 

ale elevilor beneficiari, la ritmul de învăţare şi la nevoile în plan educaţional specifice 

elevilor din programul „A doua şansă“. 

Realizarea rolului acestui modul în formarea elevilor în spiritul manifestării demnităţii persoanei 

şi a participării responsabile la viaţa comunităţii presupune asumarea de către cadrul didactic a 

susţinerii şi a facilitării învăţării elevilor, manifestarea ca mediator şi îndrumător al fiecărui elev în 

parte; atitudinea şi modul concret de acţiune a profesorului în clasă, realizarea cu elevii a activităţilor 

de învăţare au menirea să contracareze un posibil curriculum ascuns, care ar putea să acţioneze 

contrar efectelor educative vizate. 

Pentru desfăşurarea activităţii didactice, profesorul şi elevii au la dispoziţie Ghidul profesorului, 

Ghidul elevului, Ghidul de evaluare, cu statut de materiale-resursă; profesorii pot utiliza şi alte 

materiale şi instrumente considerate utile pentru formarea competenţelor prevăzute de programa 

şcolară. Activitatea cadrului didactic trebuie să se bazeze pe programa şcolară (care constituie 

instrumentul de lucru al cadrului didactic şi este documentul şcolar principal, de tip reglator). 

Ghidurile reprezintă instrumente de lucru, auxiliare didactice şi mijloace de realizare a activităţii 

didactice. 

 
√ Sugestii privind activităţile de învăţare 

 

 

Competenţele se formează prin activităţi de învăţare. Această precizare evidenţiază importanţa 

modului de proiectare şi de desfăşurare a activităţii cu elevii. 

Formarea la elevi a competenţelor prevăzute de programa şcolară presupune desfăşurarea unor 
lecţii interactive, practic-aplicative, prin: 

 utilizarea  unor  strategii  didactice  care  să  pună  accent  pe  consolidarea  continuă  a 
capacităţilor, pe abordări flexibile, contextualizate, pe parcursuri diferenţiate şi 

individualizate; 

 utilizarea unor metode active, participative, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de 

comunicare,   la   angajarea   elevului   în   procesul   de   învăţare   şi   de   dobândire   a 

competenţelor  de  participare  activă  în  spaţiul  social  (de  exemplu,  studiul  de  caz, 

învăţarea problematizată, simularea, învăţarea prin cooperare, jocul de rol); 

 învăţarea  prin  acţiune  (experienţială),  realizarea  unor  activităţi  bazate  pe  sarcini 

concrete; 

 utilizarea  unor  strategii  didactice  care  să  permită  alternarea  formelor  de  activitate 

(individuală, pe perechi şi în grupuri mici); 

 exersarea lucrului în perechi sau în grupe mici, prin care, pentru a rezolva o problemă, 

elevii comunică, participă activ şi îşi pot manifesta creativitatea; 

 utilizarea calculatorului ca mijloc modern de instruire; 

 realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu, de rezolvare a unor probleme ale 

colectivului de apartenenţă, ale şcolii sau ale comunităţii). 

Este necesar ca strategiile propuse să fie raportate la preachiziţiile elevilor şi să faciliteze 

valorizarea pozitivă a acestora în activităţile de învăţare propuse. Este, de asemenea, necesar ca 

desfăşurarea  activităţilor  de  învăţare  să  fie  precedată  de  captarea  atenţiei  elevilor,  dar  şi  de 

evidenţierea semnificaţiei temei/ problemei abordate din perspectiva intereselor acestora. Aceste 

cerinţe, care ţin nu numai de un studiu eficient în plan educativ şi social, dar şi de un studiu generator 

de satisfacţii în plan personal, presupun accentuarea caracterului practic-aplicativ al activităţilor 

realizate și eliminarea tendinţei de teoretizare excesivă. 

Potrivit specificului competenţelor care trebuie formate, activităţile de învăţare pot include: 

 exerciţii și rezolvarea unor sarcini de lucru, prin care elevii operează cu noţiuni specifice și 

cu concepte; 
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   exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare, de continuare a unui text, de comentare 

şi de rezumare, folosind termeni dintr-o listă dată; 

   exerciţii de utilizare a noţiunilor în contexte noi; 

   exerciţii  de  identificare  (de  exemplu,  a  drepturilor,  îndatoririlor  şi  responsabilităţilor 

cetăţeneşti, dintr-o înşiruire dată); 

   realizarea   unor   exemplificări   (realizate   progresiv,   după   model   şi   apoi   în   mod 

independent); 

   recunoaşterea, pe baza unor descrieri, a grupurilor din care o persoană poate face parte; 

   identificarea tipurilor principale de relaţii în cadrul grupurilor, valorificând experienţa elevilor; 

   realizarea unor comparaţii (realizate progresiv, după model şi apoi în mod independent, 

prin punerea în evidenţă a unor asemănări şi a unor deosebiri); 

   recunoaşterea şi caracterizarea succintă, pe baza unui text dat, a principalelor raporturi 

existente între cetăţeni şi autorităţi; 

   corelarea de către elevi a principalelor instituţii ale statului român cu rolul pe care îl 

îndeplinesc acestea; 

   exerciţii de formulare a unui punct de vedere (realizate progresiv, după model şi apoi în 

mod independent); 

   analizarea a ceea ce este corect/ incorect, drept/ nedrept într-o situaţie dată; 

   rezolvarea unor situaţii problemă; 

   discuţii prin invitarea unor persoane resursă. 

 
√  Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea  reprezintă  o  componentă  esenţială  a  procesului  didactic  realizat  ca  activitate  de 

predare-învăţare-evaluare. 

Formele  de  evaluare  utilizate  în  cadrul  programului  „A  doua  şansă“  pentru  învăţământul 

secundar inferior sunt: 

 evaluarea cu rol de diagnoză, care este realizată la începutul studierii modulului pentru 

identificarea potenţialului de instruire, a potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de 

educare de care dispun elevii; 

 evaluarea curentă, formativă, în scopul orientării şi optimizării învăţării; 

 evaluarea  finală  de  modul,  care  constă  în  evaluarea  portofoliului  tematic  şi  în 

administrarea unei probe orale, scrise, practice sau cu sarcini mixte, alternative, la final 

de modul. 

Criteriile, modalităţile  şi programarea evaluării  vor fi stabilite  împreună  cu elevii şi  vor fi 

cunoscute de către aceştia. 

Din  perspectiva  unui  demers  educaţional  centrat  pe  competenţe,  se  recomandă  utilizarea  cu 

preponderenţă a evaluării continue, formative, care: 

 este stimulativă pentru elevi şi este inclusă în timpul fiecărei sarcini de învăţare; 

 acceptă  „nereuşitele“  elevului,  considerându-le  etape  în  formarea  şi  dezvoltarea 

achiziţiilor, fără să le sancţioneze prin notă; 

 pune în evidenţă progresul realizat de elevi în învăţare; 

 evidenţiază modul de relaţionare cu ceilalţi elevi, modul de participare la activităţi, 

precum şi atitudinile exprimate; 

 oferă profesorului un feed-back referitor la nivelul de dobândire a competenţelor de către elevi, 

care îl orientează în proiectarea, în continuare, a activităţii desfăşurate cu elevii. 

Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, se recomandă utilizarea unor metode şi 

instrumente complementare, cum sunt: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, 

observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor. 

Evaluarea finală de modul se realizează pe baza standardelor de performanţă. 
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MODULUL 2: Iniţiativă şi antreprenoriat 
 
A. NOTĂ DE PREZENTARE A MODULULUI 

 
Programa  şcolară  pentru modulul  Iniţiativă  şi  antreprenoriat  se  adresează  profesorilor  care 

predau acest modul în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior. Modulul 

Iniţiativă şi antreprenoriat, integrat disciplinei Cultură civică/ Educaţie antreprenorială se studiază, 

potrivit  planului-cadru  de  învăţământ,  în  anul  IV  al  programului  „A  doua şansă“  ‒  învăţământ 

secundar inferior. 

Prezenta programă şcolară stabileşte oferta educaţională care urmează să fie realizată în bugetul 

de timp de 45 de ore, alocat în conformitate cu statutul şi locul modulului Iniţiativă şi antreprenoriat 

în planul-cadru de învăţământ; din numărul total de ore, 35 de ore sunt incluse în trunchiul comun, iar 

10 ore sunt incluse în curriculumul la decizia şcolii. 

Modulul Iniţiativă şi antreprenoriat urmăreşte să formeze şi să dezvolte la elevi spiritul de 
iniţiativă, atitudinea activă, responsabilă, precum şi spiritul întreprinzător, potrivit competenţei cheie 
spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, care se referă la abilitatea persoanei de a transforma ideile în 

acţiune. Competenţa-cheie include creativitate, inovaţie, asumarea riscului, precum şi abilitatea de a 

planifica şi de a realiza managementul unor proiecte în scopul atingerii unor obiective, de natură să 

susţină persoanele nu doar în viaţa de fiecare zi, acasă şi în societate, ci şi la locul de muncă, în 

conştientizarea contextului muncii lor şi în sesizarea oportunităţilor. Elaborarea programei şcolare 

pentru modulul Iniţiativă şi antreprenoriat din cadrul programului „A doua şansă“ ‒ învăţământ 

secundar inferior, propus pentru educaţia de bază, a avut în vedere următoarele două aspecte: 

 pe  de  o  parte,  să  reprezinte  o  ofertă  relevantă  în  raport  cu  oferta  educaţională  a 

disciplinei Educaţie antreprenorială din Curriculumul naţional; în acest sens, programa 

respectă principiile şi achiziţiile fundamentale ale programei şcolare pentru Educaţie 

antreprenorială aplicată în prezent la clasa a X-a; 

 pe de altă parte, să reprezinte o ofertă educaţională adaptată la particularităţile grupului 

ţintă,  respectiv  ale  elevilor  care  sunt  beneficiarii  acestui  program.  Constituit  din 

persoane peste vârsta şcolară obişnuită, cu particularităţi de vârstă apropiate de cele ale 

adulţilor sau care sunt deja adulți, elevii care fac parte din grupul ţintă al programului 

„A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar inferior au o experienţă de viaţă, de muncă şi 

socială diferită de cea a elevilor obişnuiţi, aflaţi la finalul şcolarităţii obligatorii. Din 

acest punct de vedere, programa valorifică experienţa elevilor, oferindu-le posibilitatea 

de a învăţa despre teme şi probleme fundamentale pentru ceea ce sunt şi pot deveni în 

plan personal, social şi profesional. 

În cadrul disciplinei, modulul Iniţiativă şi antreprenoriat oferă elevilor care revin la şcoală 
posibilitatea studierii aspectelor necesare pentru un alt gen de abordare a problemelor cu care se 

confruntă în plan personal, social şi profesional şi nu doar pentru pregătirea lor ca potenţiali 

întreprinzători. Studiul modulului Iniţiativă şi antreprenoriat îşi dovedeşte utilitatea în diferite situaţii 

ale vieţii de fiecare zi, aşa cum sunt: 

 punerea unei idei în practică; 

 realizarea managementului unui plan de acţiune/ proiect; 

 rezolvarea de probleme; 

 abordarea inovativă şi creativă a unei probleme pe o cale care elimină rutina; 

 decizia iniţierii unei activităţi independente; 

 adaptarea la schimbările de pe piaţa muncii (dispariţia/ apariţia unor ocupaţii, meserii, 

calificări profesionale etc.) prin manifestarea unei atitudini active şi responsabile; 

 dezvoltarea unor abilităţi antreprenoriale. 

De asemenea, programa şcolară elaborată pentru acest modul răspunde la întrebări simple, utile 

şi de interes pentru elevii cuprinşi în programul „A doua şansă“ ‒ învăţământ secundar inferior, cum 

ar fi: 

- ce opţiuni avem în plan profesional? 

- este opţiunea mea îndreptăţită? 
- ce trebuie să ştiu?/ ce trebuie să fac? 
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- ce paşi trebuie să parcurgem în elaborarea unui plan de afaceri? 

- care sunt documentele necesare obţinerii unei finanţări? 
- care sunt legile, rigorile de care trebuie să ţinem cont şi de la care nu ne putem abate? 

- ce riscuri ne putem sau nu ne putem asuma? 
- care este cheia succesului în afaceri? 

- cum să ne comportăm ca întreprinzători (în raport cu angajaţii, cu partenerii de 

afaceri, cu consumatorii, cu mediul care ne înconjoară)? 
 

B. COMPETENŢA GENERALĂ: Aplicarea achiziţiilor specifice antreprenoriatului în 

analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală, precum şi în situaţii caracteristice economiei 

de piaţă 

 
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 

 

1.1. Analizarea resurselor personale care pot 

susţine demersul antreprenorial 

1.2. Exemplificarea unor calităţi ale 

întreprinzătorului de succes 

Întreprinzătorul şi activitatea antreprenorială: 

 spiritul de iniţiativă; spiritul antreprenorial; 

 profilul întreprinzătorului; avantajele şi 

riscurile unui întreprinzător. 

 

1.3. Identificarea condiţiilor şi resurselor 

necesare unei activităţi autonome 

Crearea şi dezvoltarea unei afaceri: 

 condiţii şi resurse necesare pentru realizarea 

unei afaceri: 

- condiţii naturale, legislative, socio- 

culturale, economice; 
- resurse umane, materiale, financiare, 

informaţionale; 

 înregistrarea şi derularea unei afaceri; 

 promovarea unei afaceri. 
1.4. Realizarea unui plan de afaceri pentru 
exersarea iniţierii şi realizării unei activităţi 

autonome 

1.5. Identificarea consecinţelor activităţii 

antreprenorului asupra consumatorului şi asupra 

mediului 

Aspecte practice ale antreprenoriatului: 

 planul de afaceri; 

 protecţia consumatorului; 

 protecţia mediului; 

 codul de conduită în afaceri. 

 

C. SUGESTII METODOLOGICE 

 
Sugestiile metodologice au în vedere modul de organizare a activităţii didactice în vederea 

formării la elevi a competenţelor formulate în programa şcolară şi a realizării obiectivelor urmărite 

prin programul „A doua şansă“. 

În proiectarea demersului didactic, este necesar ca profesorul să ţină cont de următoarele aspecte: 

 orele incluse în curriculumul nucleu sunt destinate formării, exersării şi consolidării 
competenţelor prevăzute în programa şcolară, a competenţelor-cheie urmărite în cadrul 

învăţământului obligatoriu; 

 orele incluse în curriculumul la decizia şcolii asigură, în domeniul educaţiei de bază, 

cadrul pentru realizarea unei oferte educaţionale flexibile şi diferenţiate, în funcţie de 

aspiraţiile şi potenţialul de învăţare al elevilor; 

 proiectarea demersului didactic presupune lectura personalizată a programei şcolare, 
elaborarea planificării calendaristice, proiectarea secvenţială (a unităţilor de învăţare sau 

a lecţiilor); 

 respectarea prevederilor programei şcolare presupune desfăşurarea unui demers didactic 

centrat pe elev şi pe formarea de competenţe; 
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 dobândirea de către elevi a achiziţiilor pe care le stabileşte programa şcolară presupune 

realizarea unor activităţi de învăţare adaptate la particularităţile de vârstă și psihologice 

ale elevilor beneficiari, la ritmul de învăţare şi la nevoile în plan educaţional, care sunt 

specifice elevilor din programul „A doua şansă“. 

Realizarea  rolului  acestui  modul  în  formarea  elevilor  în  plan  cognitiv,  atitudinal- 

comportamental, social şi economic presupune asumarea de către cadrul didactic a susţinerii şi a 

facilitării învăţării elevilor, manifestarea ca mediator şi îndrumător al fiecărui elev în parte; atitudinea şi 

modul concret de acţiune a profesorului în clasă, realizarea cu elevii a activităţilor de învăţare au 

menirea să contracareze un posibil curriculum ascuns, care ar putea să acţioneze contrar efectelor 

educative avute în vedere. Deoarece programa şcolară vizează, în esenţă, cultivarea spiritului de 

iniţiativă şi a spiritului antreprenorial al elevilor, profesorul trebuie să valorifice, ca oportunităţi, 

particularităţile elevilor participanţi la programul „A doua şansă“, în sensul de a asigura: 

  valorificarea achiziţiilor obţinute prin educaţia formală, informală, nonformală, inclusiv 
prin muncă; 

  valorificarea în activităţile de învăţare a experienţei obţinute de elevi pe piaţa 

muncii; 

  realizarea unor activităţi didactice care susţin şi stimulează învăţarea despre 

iniţiativă, creativitate şi spirit antreprenorial nu doar în plan teoretic, ci practic-aplicativ, prin cerinţe 

care solicită manifestarea iniţiativei, creativităţii şi a spiritului antreprenorial. 

Pentru desfăşurarea activităţii didactice, profesorul şi elevii au la dispoziţie Ghidul profesorului, 

Ghidul elevului, Ghidul de evaluare, cu statut de materiale-resursă; profesorii pot utiliza şi alte 

materiale şi instrumente considerate utile pentru formarea competenţelor prevăzute de programa 

şcolară. Activitatea cadrului didactic trebuie să se bazeze pe programa şcolară (care constituie 

instrumentul de lucru al cadrului didactic şi este documentul şcolar principal, de tip reglator). 

Ghidurile reprezintă instrumente de lucru, auxiliare didactice şi mijloace de realizare a activităţii 

didactice. 

 
√ Sugestii privind activităţile de învăţare 

 

 

Competenţele se formează prin activităţi de învăţare. Această precizare evidenţiază importanţa 

modului de proiectare şi de desfăşurare a activităţii cu elevii. 

Este necesar ca profesorii să realizeze în mod explicit, în lecţii, conexiunea între ceea ce se 

învaţă şi scopul pentru care se învaţă, ceea ce înseamnă o orientare directă către latura pragmatică. 

Este important ca în centrul demersului didactic să fie plasat elevul, ca subiect al activităţii instructiv- 

educative. În acest sens, se impune ca lecţiile să pornească de la experienţele specifice elevilor, să se 

adreseze intereselor acestora, să ofere o mare varietate de exerciţii, aplicaţii practice, atrăgătoare, 

realizate prin diversificarea activităţilor de învăţare, care să pună elevii în situaţia de subiecţi activi în 

propria formare şi dezvoltare. 

Formarea la elevi a competenţelor prevăzute de programa şcolară presupune desfăşurarea unor 
lecţii interactive, practic-aplicative, prin: 

 utilizarea  unor  strategii  didactice  care  să  pună  accent  pe  consolidarea  continuă  a 

capacităţilor, pe abordări flexibile, contextualizate, pe parcursuri diferenţiate şi 

individualizate; 

 utilizarea  unor  metode  active,  participative,  care  pot  contribui  la  responsabilizarea 

elevilor faţă de propria învăţare, la dezvoltarea capacităţii de abordare raţională a 

problemelor private şi publice, în contextul unui mediu economic, social şi cultural 

complex şi dinamic, al mobilităţii geografice şi ocupaţionale a forţei de muncă (de 

exemplu, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, jocul de rol, simularea, 

studiul de caz); 

 învăţarea  prin  acţiune  (experienţială),  realizarea  unor  activităţi  bazate  pe  sarcini 

concrete; 
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 utilizarea  unor  strategii  didactice  care  să  permită  alternarea  formelor  de  activitate 

(individuală, pe perechi şi în grupuri mici); 

 exersarea lucrului în perechi sau în grupe mici de elevi, prin care, pentru a rezolva o 

problemă, elevii comunică, participă activ şi îşi pot manifesta creativitatea; 

 utilizarea calculatorului ca mijloc modern de instruire; 

 realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu, de rezolvare a unor probleme sau de 

simulare a derulării unei afaceri). 

Potrivit abordărilor existente, inclusiv la nivel european, în ceea ce priveşte competenţa-cheie spirit 

de iniţiativă şi antreprenoriat, este necesar ca activităţile de învăţare să fie orientate nu doar spre 

formarea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale specifice (necesare pentru înfiinţarea şi 

managementul unei afaceri), ci și spre: 

 formarea  şi  dezvoltarea  abilităţilor  antreprenoriale  generale:  curiozitate,  creativitate, 
capacitatea de elaborare şi prezentare de idei inovatoare, abilitatea de a organiza eficient 
impul și propria activitate, de a negocia şi rezolva probleme, de a-și asuma riscuri etc.; 

 formarea   şi   dezvoltarea   atitudinilor   şi   comportamentelor   proactive,   bazate   pe 

receptivitate faţă de nou şi pe abordarea fără teamă a schimbării; 

 potrivit  specificului  competenţelor  care  trebuie  formate,  activităţile  de  învăţare  pot 

include: 

- rezolvarea unor sarcini de lucru, prin care elevii sunt puşi în situaţia de a utiliza 

noţiuni specifice antreprenoriatului; 
- exerciţii  de  exersare  a  noilor  achiziţii  în  diferite  contexte  (de  exemplu,  în 

rezolvarea unei probleme, acasă sau la locul de muncă); 

- raportarea la situaţii-problemă, prin intermediul cărora elevii pot să se refere la 

propria persoană în scopul autocunoaşterii şi autoevaluării propriului potenţial; 

- operarea cu alternative explicative în interpretarea unor fapte/ situaţii; aceasta 

poate contribui, de exemplu, la dezvoltarea unui comportament raţional în utilizarea 

resurselor proprii şi/ sau în gestionarea resurselor alocate unei afaceri; de asemenea, 

se poate analiza ideea potrivit căreia acţiunile sunt, de fapt, rezultatul unei alegeri în 

care este importantă evaluarea şi alegerea unei alternative cât mai bune/ celei mai 

bune; 

- elaborarea de portofolii și proiecte (individual, în perechi şi în grupuri de lucru) 
pentru exersarea competenţelor de care are nevoie un întreprinzător. 

Oricare ar fi opţiunea didactică, aceasta se va dovedi utilă dacă profesorii vor reuşi să antreneze 

elevii în activităţi de învăţare atrăgătoare, care să răspundă intereselor şi experienţei de viaţă ale 

grupului ţintă. În unele situaţii, profesorii vor trebui să facă faţă provocărilor care vin din „lumea 

reală“ a aşa-ziselor „afaceri de succes“, obţinute prin încălcarea normelor juridice şi etice. Spiritul 

antreprenorial ce se doreşte cultivat prin prezenta programă şcolară trebuie să formeze şi să dezvolte 

la elevi raporturi corecte cu legea, cu instituţiile de stat sau non-guvernamentale, cu competitorii sau cu 

partenerii de afaceri. Profesorul, convins el însuşi că afacerile pot fi „curate“ şi „de succes“ în 

acelaşi timp, că afacerile au ca scop avantajul personal, dar şi al comunităţii, avantajul reciproc, va fi 

cel care îşi va convinge elevii că afacerile, profitul, etica şi legea nu se contrazic, dimpotrivă, trebuie 

gândite şi practicate numai împreună. 

 
√  Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea  reprezintă  o  componentă  esenţială  a  procesului  didactic  realizat  ca  activitate  de 

predare-învăţare-evaluare. 

Formele  de  evaluare  utilizate  în  cadrul  programului  „A  doua  şansă“  pentru  învăţământul 

secundar inferior sunt: 

 evaluarea cu rol de diagnoză, care este realizată la începutul studierii modulului pentru 

identificarea potenţialului de instruire, a potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de 

educare de care dispun elevii; 
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 evaluarea curentă, formativă, în scopul orientării şi optimizării învăţării; 

 evaluarea  finală  de  modul,  care  constă  în  evaluarea  portofoliului  tematic  şi  în 

administrarea unei probe orale, scrise, practice sau cu sarcini mixte, alternative, la final 

de modul. 

Criteriile, modalităţile şi programarea evaluării vor fi stabilite împreună cu elevii şi vor fi 

cunoscute de către aceştia. Date fiind caracteristicile de vârstă ale elevilor, este necesar ca profesorul 

să explice elevilor: 

- alegerea unei anumite modalităţi de evaluare; 
- rolul evaluării în învăţare, rolul exerciţiilor în formarea spiritului întreprinzător; 

- rolul încercărilor şi al greşelii în activitatea de învăţare ca şi necesitatea depăşirii stărilor 

emoţionale în faţa situaţiilor de evaluare. 

Din perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu 

preponderenţă a evaluării continue, formative, care: 

 este stimulativă pentru elevi şi este inclusă în timpul fiecărei sarcini de învăţare; 

 oferă elevilor posibilitatea de a se exprima liber asupra a ceea ce au înţeles sau nu, 

asupra nedumeririlor, asupra a ceea ce cred ei că le-ar fi util pentru clarificarea 

problemelor puse în discuţie, asupra aspectelor care li s-au părut interesante/ mai puţin 

interesante, necesare sau nu; 

 acceptă  „nereuşitele“  elevului,  considerându-le  etape  în  formarea  şi  dezvoltarea 

achiziţiilor, fără să le sancţioneze prin notă; 

 pune în evidenţă progresul realizat de elevi în învăţare, ajutând elevii să conştientizeze 

că important nu este cât de mult ştiu, ci cât de bine pot să aplice ceea ce ştiu și ceea ce 

sunt capabili să facă cu ceea ce ştiu; 

 evidenţiază modul de relaţionare cu ceilalţi elevi, modul de participare la activităţi, 

precum şi atitudinile exprimate; 

 oferă profesorului un feed-back referitor la nivelul de dobândire a competenţelor de 

către elevi, care îl orientează în proiectarea, în continuare, a activităţii desfăşurate cu 

elevii. 

Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, se recomandă utilizarea unor metode şi 
instrumente complementare, cum sunt: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, 

observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor. 

Evaluarea finală de modul se realizează pe baza standardelor de performanţă. 
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STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 
 
 
 
 

Standard  de  performanţă  1:  Aplicarea  comportamentului  civic  şi  a  valorilor  democratice 

studiate în propria experienţă şi în acţiuni desfăşurate împreună cu ceilalţi. 

Nivel  minim  de  performanţă:  Identificarea  principalelor  valori  democratice  care  ghidează 

comportamentul civic. 

Nivel superior de performanţă: Manifestarea activă şi responsabilă în realizarea/ simularea 

realizării unor acţiuni. 

 
Standard de performanţă 2: Aplicarea achiziţiilor specifice antreprenoriatului în analizarea 

posibilităţilor de dezvoltare personală, precum şi în situaţii caracteristice economiei de piaţă. 

Nivel minim de performanţă: Identificarea principalelor trăsături ale unei persoane care are 

spirit de iniţiativă şi antreprenorial. 

Nivel superior de performanţă: Realizarea unui plan de afaceri. 
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