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Ministerul Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării al Republicii Moldova

O R D I N

M.JO-JUOJO >H20

mun. Chişinău

Cu privire la aprob area  C urricu lum ulu i m odular  
pentru program e de form are  profesională tehnică secundară

în temeiul art. 64 pct. (2) din Codul educaţiei al Republicii M oldova nr. 152 din 17 iulie 
2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), în conformitate cu 
prevederile ordinului nr. 1128/2015 cu privire la aprobarea deciziei Consiliului Naţional pentru 
Curriculum din 19 noiembrie 2015,

1. A aproba, în acord cu Standardul de calificare, curriculumul modular în învăţământul 
profesional tehnic secundar la meseria Apicultor, domeniul de formare profesională Producţia 
culturii agricole şi creşterea animalelor, cod 811002, termen de studii 2 ani.

2. A aproba curriculumul modular în învăţământul profesional tehnic secundar în 
domeniile de formare profesională, după cum urmează:

a) Producţia culturii agricole şi creşterea animalelor, meseria Cultivator-procesator 
bacifere, cod 811014, termen de studii 2 ani;

b) Servicii de transport, meseria M aşinist Ia automacara, cod 1041007, termen de studii 2

c) Servicii de transport, meseria Maşinist Ia autopompe de beton, cod 1041008, termen de 
studii 2 ani.

3 . Curricula aprobate în pct. 1 şi pct. 2 la prezentul ordin sunt obligatorii pentru programele 
de formare profesională tehnică secundară, începând cu promoţia înmatriculată în anul de studii 
2020-2021 .

4. Autorii de Curricula vor oferi suportul informaţional necesar instituţiilor de învăţământ 
profesional tehnic în vederea diseminării şi implementării curriculumului aprobat.

5. Direcţia învăţământ profesional tehnic (dl Silviu Gîncu, şef) va monitoriza procesul de 
implementare a ordinului.

6. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie doamnei Natalia GRÎU, 
Secretar de stat.

ORDON:

am;

Igor , OV 
Ministru
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Evaluarea Curriculumului meseriei
Apicultor

Cod CORM: 811002 
codul şi denumirea meseriei

Nr.
crt. Criterii de evaluare

...

Punctajul 
acordat 
(1 ... 10)

I. Corespunderea finalităţilor de studiu cu prevedrile documentelor normativ-reglatorii 
(CRÎPT, standardului ocupaţional, calificărarea profesională).

1. Măsura în care curriculumul asigură formarea competenţelor profesionale 10

2. Gradul de asigurare a dezvoltării continue a competenţelor cheie 9

3. Măsură în care curriculumul meseriei include prevederi ce sunt utile pentru dezvoltarea 
valorilor şi atitudinilor caracteristice calificării profesionale 10

II. Fundamentarea curriculumului pe inovaţii şi realizări tehnologice moderne

4. Orientarea curriculumului spre folosirea metodelor şi proceselor tehnologice eficiente 10

5. Orientarea curriculumului spre utilizarea la maximum a mijloacele de producţie în scopul 
creşterii productivităţii muncii şi a reducerii preţului de cost 9

III. Respectarea prevederilor conceptuale moderne în învăţământul profesional tehnic secundar

6. Gradul de centrare pe elev, de promovare a unui rol activ al acestuia (curriculumul 
conţine activităţi de colaborare, de valorizare a aptitudinilor individuale etc.) 9

7. Măsura în care activităţile de predare-învăţare-evaluare incluse în curriculum încurajează 
gândirea critică, capacitatea de a-şi adapta propriul comportament şi de a rezolva 
probleme în diferite contexte de activitate profesională.

9

8. Măsura în care activităţile de învăţare sugerate în curriculumul sunt utile pentru 
proiectarea demersului didactic şi realizarea de contexte reale de învăţare, care să 
conducă la formarea competenţelor preconizate

10

9. Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum acelor care 
stimulează asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de 
muncă

9

10. Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum acelor care 
facilitează adaptarea propriului comportament la situaţii ce facilitează rezolvare de 
probleme.

9

11. Flexibilitatea curriculumului, posibilitatea de a adapta în mod creativ demersurile 
didactice la specificul fiecărei grupe de elevi 10

12. Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor profesionale 10



13. Relevanţa instrumentarului de certificare a nivelului competenţelor profesionale 9

14. Relevanţa materiilor de studiu incluse în curriculum
10

15. Claritatea, laconismul si coerenţa textuală a curriculumului meseriei 10

IV. Coerenţa Planului de învăţământ

16. Corelaţia dintre numărul de ore alocate fiecărui modul şi complexitatea competenţelor ce 

trebuie formate şi/sau dezvoltate
10

17. Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea dezvoltam competenţelor elevilor 

prin extinderi / aprofundări / discipline opţionale
9

18. Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea adaptării la specificul pieţei de 

muncă ____________ ______________
10

19. Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea diversificării ofertei educaţionale 

în funcţie de nevoile şi interesele elevilor
9

20. Măsura în care timpul şcolar prevăzut în Planul de învăţământ corespunde 
particularităţilor de vârstă ale elevilor

10

21. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea consilierii in cariera a elevilor 10

Concluzie: Curricuhimul meseriei Apicultor corespunde standardului de calificare in domeniul de 
formare profesională, iar realizarea lui va contribui la pregătirea şi formarea la elevi a unui sistem de 
competenţe necesare pentru integrarea pe piaţa muncii, formarea lor şi însuşirea competenţe o 
profesionale pentru această meserie. Competenţele dobândite în procesul de mstrmre de către elevi 
conform acestui curriculum va da posibilitate să se integreze pe piaţa muncii in cadrul unei an.
ocupaţionale, să se adapteze la cerinţele angajatorilor. ^

Prezentul curriculum este structurat pe module, conţinutul căruia deriva din Standardu 
calificare al meseriei Apicultor. Modulele sunt proiectate pe baza unor principii complementare şi au 
scopul de a pregăti elevul pentru realizarea anumitor sarcini de munca. Structurarea modulara a 
curriculumului oferă posibilitatea dea dobândi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, şi respectiv, dea for

competenţele profesionale.

Propuneri de îmbunătăţire: 
Observaţii: Nu sunt.

Recenzent:
Eremia Nicolae Doctor habilitai, profesor universitar, Expert naţional

în domeniul apiculturii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

l -ş -

Data 11 septembrie 20



Evaluarea curriculumului meseriei

811002 meseria „ Apicultor" 
Codul şi denumirea meseriei

Nr.
crt. Criteriu de evaluare

Punctajul 
acordat 
(1... 10)

1. Corespunderea finalităţile de studiu prevederilor documentelor normativ-reglatorii 
(Cadrul de Referinţă al învăţământului profesional tehnic, standardul ocupaţional,

calificarea profesională)

1. Măsura în care curriculumul asigură formarea competenţelor profesionale i_ i£ i
2. Gradul de asigurare a dezvoltării continue a competenţelor-cheie \d\ (h

3. Măsură în care curriculumul meseriei include prevederi ce sunt utile pentru 
dezvoltarea valorilor şi atitudinilor caracteristice calificării profesionale \-\l\

II. Fundamentarea curriculumului pe inovaţii şi realizări tehnologice moderne

4. Orientarea curriculumului spre folosirea metodelor şi proceselor 
tehnologice eficiente i _ i i i

5. Orientarea curriculumului spre utilizarea eficientă a mijloacele de producţie 
în scopul creşterii productivităţii muncii şi a reducerii preţului de cost i_ i£ i

III. Respectarea prevederilor conceptule moderne în învăţământului profesional tehnic
secundar

6. Gradul de centrare pe elev, de promovare a unui rol activ al acestuia 
(curriculumul conţine activităţi de colaborare, de valorizare a aptitudinilor 
individuale etc.)

d j£ i

7. Măsura în care activităţile de predare-învăţare-evaluare incluse în 
curriculum încurajează gândirea critică, capacitatea de a-şi adapta propriul 
comportament şi de a rezolva probleme în diferite contexte de activitate 
profesională

i_ iZ i

8. Măsură în care activităţile de învăţare sugerate în curriculumul sunt utile 
pentru proiectarea demersului didactic şi realizarea de contexte reale de 
învăţare, care să conducă la formarea competenţelor preconizate

i _ i ü i

9. Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum 
a celora ce stimulează asumarea responsabilităţii pentru executarea 
sarcinilor într-un domeniu de muncă

\-\£\

10. Ponderea în totalul activităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum 
a celora care facilitează adaptarea propriului comportament la situaţii ce 
facilitează rezolvare de probleme.

i _ k £ i
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Nr.
crt. Criteriu de evaluare

Punctajul 
acordat 
(1... 10)

11. Flexibilitatea curriculumului, posibilitatea de a adapta în mod creativ 
demersurile didactice la specificul fiecărei grupe de elevi \-\â\

12. Relevanţa instrumentarului de evaluare a nivelului competenţelor 
profesionale i _ i i j

13. Relevanţa instrumentarului de certificarea nivelului competenţelor 
profesionale \ -\ î\

14. Relevanţa materiilor de studiu incluse în curriculum i _ d i

15. Claritatea, laconismul şi coerenţa textuală a curriculumului meseriei i - i l i

IV. Coerenţa Planului de învăţământ

16. Corelaţia dintre numărul de ore alocate fiecărui modul şi complexitatea 
competenţelor ce trebuie formate şi/sau dezvoltate \ - d \

17. Măsura în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea dezvoltării 
competenţelor elevilor prin extinderi / aprofundări / discipline opţionale L l i i

18. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea adaptării la 
specificul pieţei de muncă i_ l£ i

19. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea diversificării ofertei 
educaţionale în funcţie de nevoile şi interesele elevilor \ -\ l\

20. Măsura în care timpul şcolar prevăzut în Planul de învăţământ corespunde 
particularităţilor de vârstă ale elevilor U l i i

21. Măsură în care Planul de învăţământ oferă posibilitatea consilierii în carieră 
a elevilor i_ l£ i

Curriculumul meseriei va fi recomandat pentru aprobare dacă în cadrul evaluării externe, pentru fiecare 
din criteriile de evaluare, vor fi acordate nu mai puţin de 8 puncte.

Concluzie: Se recomandă pentru aprobare / Nu se recomandă pentru aprobare / Se remite 
autorilor pentru îmbunătăţire

& - C * '  r {/c?

Propuneri de îmbunătăţire:

1. _________ , /jîl fU *2^________________________________
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Recenzent:

/ Bivol Andrei, expert local în domeniul apiculturii

Semnătura

"Jd" 09 ?n?n
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I. Preliminarii

Realizarea unui învăţăm ânt profesional de calitate în contextul realităţilor 
socioeconomice actuale impune o nouă abordare a procesului de învăţământ, care 
vizează formarea la elevi a unui sistem de com petenţe necesare pentru integrarea pe 
piaţa muncii si pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

Prezentul curriculum reprezintă un document normativ-reglator si constituie 
reperul conceptual de formare profesională, care specifică finalităţile de învăţare si 
descrie condiţiile de formare a com petenţelor profesionale pentru formarea iniţială la 
meseria Apicultor.

Curriculumul este destinat cadrelor didactice din învăţământul profesional 
secundar, autorilor de manuale si materiale didactice, factorilor de decizie si părinţilor. 

Cadrele didactice vor utiliza curriculumul pentru proiectarea, realizarea si evaluarea 
demersului didactic pentru formarea profesională la meseria Apicultor.

Formarea profesională a apicultorului, realizată în cadrul instituţiilor de 
învăţăm ânt profesional tehnic secundar corespunde nivelului 3 de calificare, conform 
Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova. Acest nivel de calificare se 
atribuie absolventului care, în raport cu diversitatea de împuterniciri si responsabilităţi, 
trebuie să realizeze activităţi sub conducere, având independenţă la soluţionarea 
sarcinilor bine cunoscute sau similare acestora. Apicultorul trebuie să-si planifice 
activităţile personale, reiesind din sarcinile puse de conducător, să-si asume 
responsabilităţi individuale pentru sarcinile de realizat.

Complexitatea activităţii se referă la soluţionarea sarcinilor practice tipice. 
Apicultorul calificat alege modalitatea de realizare a sarcinilor conform procedeelor 
bine cunoscute în baza instruirii teoretice si practice. Acţiunile întreprinse se corectează 
în funcţie de condiţiile de realizare.

Finalităţile de învăţare ale meseriei Apicultor sunt orientate spre atingerea 
nivelului de calificare pretins si se realizează în baza curriculumului la profesia 
respectivă.

II. Concepţia curriculumului modular

Piaţa muncii, în conformitate cu schimbările sociale actuale, cu progresul 
ştiinţific din diverse domenii, determină orientări conceptuale noi în sistemul de 
învăţăm ânt profesional tehnic secundar. Convingerea asupra eficienţei noii modalităţi 
de formare profesională este consolidată si de către bunele practici ale altor state.

Atât nivelul de calificare, cât si specificul activităţii profesionale, a cărei esenţă 
constă în rezolvarea sarcinilor sau realizarea lucrărilor specifice, scot în evidenţă 
necesitatea deţinerii unui sistem de competenţe, a căror formare si demonstrare în 
procesul de instruire garantează calitatea activităţii pe piaţa muncii.

Evoluţia domeniului de formare profesională la nivelul învăţământului 
profesional secundar, dezvoltarea stiinţelor educaţiei si promovarea în contextul
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acestora a noilor paradigme (centrarea pe cel ce învaţă, centrarea pe competenţe, 
constructivismul), dezvoltarea tehnologiilor în domeniul profesional respectiv, au 
conturat necesitatea schimbării concepţiei de formare profesională.

Contextul formării si integrării socioprofesionale demonstrează necesitatea 
conceperii pregătirii profesionale în baza unui curriculumul axat p e  form area  
competenţelor, iar modalitatea optimă de formare a com petenţelor profesionale este 
organizarea demersului didactic p e  module.

Abordarea modulară în formarea profesională are multiple avantaje:

-  realizează principalul deziderat al perioadei actuale: stabileşte legătura dintre 
cerinţele pieţei muncii şi formarea profesională;

-  reflectă o paradigmă educaţională nouă, care are drept finalitate formarea 
competenţelor;

-  permite abordarea integrativă a conţinuturilor;

-  contribuie la reducerea dublării informaţiilor;

-  asigură conexiunea acţiunilor profesorilor şi elevilor în vederea formării 
competenţelor;

-  asigură îm binarea necesară a teoriei şi practicii;

-  creează condiţii pentru o evaluare autentică -  evaluarea competenţelor.

Prezentul curriculum este structurat pe module, conţinutul căruia derivă din
Standardul ocupaţional al meseriei Apicultor. Modulele sunt proiectate pe baza unor 
principii complementare şi au scopul de a pregăti elevul pentru realizarea anumitor 
sarcini de muncă. Structurarea modulară a curriculumului oferă posibilitatea de a 
dobândi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, şi respectiv, de a forma competenţele 
profesionale.

Curriculumul modular schimbă în esenţă concepţia procesului didactic, prin 
operarea unor schimbări majore în conceptualizarea tuturor celor trei ipostaze ale 
procesului de predare - învăţare-evaluare.

Se schimbă substanţial procesul predării. Se renunţă la predarea conţinuturilor 
prin anumite teme, care mai degrabă demonstrează exigenţa de consecutivitate în 
interiorul disciplinei, fără a soluţiona problema intercorelării conţinuturilor tuturor 
disciplinelor. În contextul curriculumului modular, predarea elementelor de conţinut 
este axată spre rezolvarea unor sarcini concrete, de aceea conţinutul se predă în 
consecutivitatea determinată de logica şi specificul situaţiei de rezolvat.

Se produc schimbări de esenţă în procesul învăţării. Elevul dobândeşte 
cunoştinţe, pornind de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Contează foarte 
mult îmbinarea judicioasă a cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Deoarece nivelul de 
calificare îi solicită competenţe concrete, un rol aparte îl au abilităţile, prin urmare 
exersarea este obligatorie, fiind modalitatea cea mai eficientă de învăţare.

Devine imperios necesar de a corela modalitatea de predare-învăţare modulară 
cu evaluarea modulară. Evaluarea se axează pe constatarea şi aprecierea competenţelor,
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ce demonstrează un anumit nivel de performanţă. Sânt importante toate tipurile de 
evaluare:

-  iniţială/diagnostică, pentru a constata minimul necesar pentru formarea 
cunoştinţelor si abilităţilor, competenţelor profesionale;

-  curentă/formativă, pentru a ghida formarea competenţelor;

-  finală/sumativă, pentru a constata şi aprecia deţinerea competenţei.

Ordinea modulelor se stabileşte în baza logicii formării sistemului de
competenţe, fiind axată pe valorificarea maximă a principiului complementarităţii 
funcţionale.

Pornind de la accepţia dată competenţei, curriculumul reflectă cunoştinţele, 
abilităţile şi resursele de formare a acestora în scopul realizării unor 
sarcini/activităţi/procese, care demonstrează competenţa profesională.

Administrarea modulului stabileşte criteriile de corelare a diverselor elemente 
ale acestuia, în mare parte, punând accent pe corelarea dintre competenţe/finalităţi, 
conţinuturi şi modalităţile de realizare. Prin prezentarea acestui element de structură 
este monitorizată şi dimensiunea timpa curriculumului.

III. Sistemul de competenţe ce asigură calificarea profesională

Proiectarea curriculum-ului se axează pe realizarea obiectivelor majore ale 
învăţământului profesional şi urmăreşte asigurarea premiselor pentru angajarea pe 
termen lung a absolvenţilor prin:

- dezvoltarea acelor competenţe-cheie, care sunt necesare pentru integrarea 
socioprofesională a absolvenţilor;

- dobândirea com petenţelor generale pe domeniu, care sporesc angajarea unui 
absolvent şi-i asigură flexibilitatea pe piaţa muncii în cadrul unei arii 
ocupaţionale;

- dobândirea com petenţelor specifice meseriei, care sunt necesare pentru 
adaptarea continuă la cerinţele angajatorilor, potrivit dinamicii pieţei muncii.

Competenţa  reprezintă un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, 
priceperi, deprinderi şi atitudini dobândite de elevi prin învăţare şi mobilizate în 
contexte profesionale specifice, în scopul realizării activităţilor ocupaţionale la nivelul 
calitativ cerut la locul de muncă.

Sistemul de competenţe necesare pentru angajarea la locul de muncă include 
competenţe cheie şi competenţe profesionale generale şi specifice.

Competenţele-cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de 
cunoştinţe, deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru 
împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională.

Din această definiţie şi din analiza specificului competenţelor-cheie rezultă 
următoarele:
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-  competenţele se definesc printr-un sistem de cunoştinţe -  deprinderi
(abilităţi) -  atitudini;

-  au un caracter trans-disciplinar implicit;

-  acestea trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente.

Comunitatea europeană a determinat opt competenţe-cheie, care se formează pe 
parcursul întregii vieţi:

a) competenţe de comunicare în limba română si în limba maternă, în cazul 
m inorităţilor naţionale;

b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, stiinţe si tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument 

de învăţare si cunoastere;
e) competenţe sociale si civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare si de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.

Competenţele profesionale generale sunt proprii unui grup de meserii/profesii 
înrudite în cadrul unui domeniu ocupaţional, iar raportarea competenţelor generale la o 
meserie/profesie concretă se efectuează prin formularea com petenţelor profesionale 
specifice. Competenţele generale constituie comportamente profesionale ce trebuie 
demonstrate în mai multe activităţi profesionale. Sistemul de competenţe profesionale 
generale asigură succesul/reusita activităţii profesionale în toate situaţiile de 
manifestare, influenţând calitatea acestora printr-o corelaţie sistemică.

Apicultorul trebuie să deţină următoarele com petenţe profesionale generale: 

CPG1. Aplicarea normelor de sănătate si securitate a muncii, normelor de 
prevenire si stingere a incendiilor si normelor sanitar-veterinare.

CPG2. Respectarea cadrului legal si normativ-reglator de referinţă în procesul de 
realizare a atribuţiilor ocupaţionale.

CPG3. Utilizarea si aplicarea limbajului tehnologic de bază în comunicarea 
profesională

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunostinţe, abilităţi 
si atitudini, care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau 
în grup a unor sarcini stabilite de contextul activităţii profesionale. Aceste competenţe 
trebuie să le întrunească persoana pentru a îndeplini anumite lucrări în cadrul unei 
meserii/profesii si pentru a se integra în câmpul muncii.

Apicultorul trebuie să deţină următoarele com petenţe profesionale specifice: 

CPS 1. Competenţe cu privire la anatomia si fiziologia albinelor 

CPS2. Aplicarea tehnologiilor de obţinere a produselor apicole 

CPS3. Organizarea infrastructurii si utilizarea utilajului apicol 

CPS4. Aplicarea tehnologii înm ulţirii si exploatării albinelor

5 / 46



CPS5. Ameliorarea şi reproducerea albinelor 

CPS6. Exploatarea bazei melifere şi polenizării 

CPS7. Combaterea bolilor şi dăunătorilor albinelor 

CPS8. Organizarea afacerii în apicultură

IV. Administrarea modulelor

Programul de formare profesională a apicultorului este structurat pe module ce 
derivă din competenţele profesionale.

Prin asocierea com petenţelor generale cu cele specifice au fost definite 
următoarele module de formare profesională:

D escrierea m odulelor cu rricu lum ulu i

N r.
Inclusiv

D enum irea m odulului In s tru irecrt. T otal ore In s tru ire  teoretică
practică

1 M odulul 1. Anatomia şi 
fiziologia albinelor 86 62 24

2 M odulul 2. Infrastructura 
stupinei şi utilizarea utilajului 
apicol pentru producerea şi 
procesarea produselor apicole 116 56 60

3 M odulul 3.Tehnologiile de 
obţinere a produselor apicole

114 60 54
4 M odulul 4. Tehnologii ale 

înmulţirii şi exploatării 
albinelor 260 134 126

5 Practica în producţie
210

210
T otal A nul I 786 312 264

6
M odulul 5. Ameliorarea şi 
reproducerea albinelor 184 82 102

7
M odulul 6. Baza meliferă si 
polenizarea 172 70 102

8
M odulul 7. Combaterea bolilor 
şi dăunătorilor albinelor 138 84 54

9
M odulul 8. Organizarea 
afacerii în apicultură 82 58 24

10 P rac tica  în  p roducţie 420 420
Total Anul II 996 294 282

Total Anul I + Anul II 1782 606 546
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M odulele sunt segmente separate, specifice sau pachete de învăţare, care conduc 
la atingerea rezultatelor învăţării definite. F iecare m odul in a fa ră  de com petenţa 
profesională specifică susţine fo rm area  C om petenţelor profesionale G enerale

CPG1. Aplicarea normelor de sănătate si securitate a muncii, normelor de 
prevenire si stingere a incendiilor si normelor sanitar-veterinare.

CPG2. Respectarea cadrului legal si normativ-reglator de referinţă în procesul de 
realizare a atribuţiilor ocupaţionale.

CPG3. Utilizarea si aplicarea limbajului tehnologic de bază în comunicarea 
profesională 

Modulele au următoarea structură:
- titlul modulului;

- scopul modulului;

- unităţile de competenţă (rezultatele învăţării), pe care elevul va fi capabil să 
le demonstreze la final de modul;

- conţinutul de formare (achiziţiile teoretice si practice):

a) abilităţile ce trebuie formate si dezvoltate;
b) cunostinţele teoretice necesare pentru formarea si dezvoltarea

competenţelor profesionale;
c) lucrări practice recomandate pentru unităţile de competenţă;

- precondiţii pentru asimilarea modulului;

- specificaţii metodologice;

- sugestii de evaluare a com petenţelor profesionale;

- resurse (materialele consumabile si utilajul-suport cuantificate, necesare
pentru asigurarea condiţiilor de realizare a procesului de formare si
dezvoltare a competenţelor);

- lista resurselor didactice recomandate.

Realizarea modulelor se va desfăsura în mod sistemic si continuu pe o perioadă 
determinată de timp si se va finaliza cu evaluări.
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V. Modulele de instruire

M o d u lu l 1. A n a to m ia  si fiz io log ia  a lb in e lo r

Scopul m odulului: Formarea competenţei profesionale specifice de organizare 
si dezvoltare a familiilor de albine precum si contribuirea la formarea competenţelor 
profesionale generale (CPG1, CPG2, CPG3).

F ina lită ţi de in stru ire . La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

FI-1. Recunoască indivizii familiilor de albine 

FI-2. Organizeze cuibul familiei de albini

FI-3. Stabilească perioadele ciclului de dezvoltare a familiei de albine 

FI-4. Stabilească puterea familiei de albine 

FI-5. Amenajeze fagurii în stupi

A dm in istrarea  m odulului

U nită ţi de com petenţă 
(rezultate  ale în v ă ţă rii la finele m odulului)

IT IP Total

UC1. Anatomia albinei 26 6 32

UC2. Fiziologia albinelor în cuib 32 18 50

Recapitulare 2 2

Evaluare sumativă 2 2

Total 62 24 86
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com petenţă 1. A natom ia albinei

1. Examinarea părţilor componente ale 
indivizilor familiei de albine

2. Examinarea indivizilor din familia de albine.

1. Anatomia albinei melifere
2. Anatomia externă: Corpul albinei 

melifere: Cuticula, Toracele, Abdomenul, 
Picioare, Aripile

3. Sisteme si organe interne la albine
4. Instinctele albinelor

LP1. Examinarea albinelor din stup,
recunoasterea indivizilor din familia de albine

U nita tea de com petenţă 2. Fiziologia alb inelor în  cuib

1. Curăţirea cuibului
2. Aranjarea fagurilor în cuib
3. Deosebirea celulelor de pe fagure
4. Administrarea hranei proteice, glucidice
5. Efectuarea lucrării de preparare a hranei 

destinate familiei de albine
6. Hrănirea mătcilor
7. Stabilirea perioadele ciclului de dezvoltare a 

familiei de albine
8. Stabilirea puterii familiei de albine

1. Biologia familiei de albine
2. Evoluţia modului de viaţă socială a 

albinei melifere
3. Ciclul biologic al familiei de albine pe 

parcursul anului
4. Constituirea fagurilor
5. Climatizarea cuibului
6. Curăţirea celulelor si a cuibului
7. Hrănirea larvelor si a mătcilor

LP2. Aranjarea fagurilor în cuib 
LP3. Administrarea hranei, prepararea hranei 

destinate familiei de albine 
LP4. Stabilirea puterii familiei de albine,

pregătirea albinelor pentru perioada de iarnă, 
primăvară
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Pentru realizarea finalităţilor modului, elevul trebuie să deţină cunostinţe de 
bază la următoarele subiecte:Utilizarea corectă a vocabularului comun si a celui de 
specialitate, Comunicarea/ Raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăsurate, 
Comunicarea, în cadrul echipei de lucru, în scopul realizării sarcinilor de lucru primite, 
N oţiune de stup, N oţiune de albină, familie de albini, N oţiune de inventar apicol, 
individ din familia de albine, Elemente de igienă a muncii/ personală, Utilizarea 
calculatorului (editare de text, calcul tabelar, Internet).

Precondiţii de realizare a modulului: existenţa stupinei cu cel puţin 20 familii de
albine.

Specificaţii m etodologice

Modulul 1. "Anatomia si fiziologia albinelor" este un modul de iniţiere în 
profesia de apicultor, axat pe achiziţionarea de cunostinţe profesionale, precum si 
dezvoltarea dexterităţii în distingerea particularităţilor albinelor.

Ţinând cont de specificul modulului, se recomandă: de organizat orele atât cele 
teoretice, cât si cele practice maximal posibil la stupină. Este recomandabil de 
identificat materiale video din internet de 2-5 minute pentru a demonstra studenţilor 
anatomia si fiziologia albinelor.

Sugestii de evaluare

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum si 
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului. Pentru colectarea de dovezi 
referitor la deţinerea com petenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se 
recomandă realizarea evaluării sumative prin teste practice prin care elevul va 
demonstra că este capabil să:

- Stabilească perioadele ciclului de dezvoltare a familiei de albine.

- Enumere celulele de pe fagurele din cuib.

- Identifice indivizii familiei de albine.

- Determine starea si puterea familiei de albine.

- Administreze corect hrana pentru albine.

- Pregătească familia de albine pentru perioada de iarnă si pentru culesul de 
nectar.

După administrarea testului de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback 
constructiv referitor la rezultatele evaluării.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
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Stupina, atelierul didactic de instruire practică dotat cu stupi, familii de albine si 
inventar apicol.

R esurse d idactice

Pliante informative; fise de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; 
notebook, proiector; inventar apicol; panouri; test de evaluare sumativă.

Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
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Scopul m odulului: Formarea competenţei profesionale specifice de utilizare a 
inventarului apicol precum si contribuirea la formarea com petenţelor profesionale 
generale (CPG1, CPG2, CPG3).

F ina lită ţi de in stru ire . La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

FI-1. Utilizeze diferite tipuri de stupi în exploatarea apicolă 

FI-2. Utilizeze inventarul si utilajul apicol în lucrările din stupină 

FI-3. Asambleze stupul din părţile componente existente 

FI-4. Asambleze si însârmeze ramele de stup 

FI-5. Fixeze fagurii artificiali

M odulu l 2. Infrastructura stupinei cu utilizarea utilajului apicol pentru
producerea şi procesarea produselor apicole

A dm in istrarea  m odulului

U nită ţi de com petenţă 
(rezultate  ale în v ă ţă rii la finele m odulului)

IT IP Total

UC1. Organizarea infrastructurii stupinei (stupi si echipamentul 
apicol)

10 12 22

UC2. Utilizarea utilajului si inventarul apicol pentru lucrări în 
stupină

18 36 54

UC3. Utilizarea inventarului si utilajului pentru producerea şi 
procesarea produselor apicole

16 6 22

UC4. Exploatarea construcţiilor apicole 8 6 14

Recapitulare 2 2

Evaluare sumativă 2 2

Total 56 60 116
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilităţi C unoştin ţe Tem atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com peten ţă  1. O rg an izarea  in fras tru c tu rii stupinei cu u tilizarea u tila ju lu i apicol p en tru  p roducerea  şi p rocesarea p roduselo r apicole

1. Amplasarea corectă a stupinei
2. Aprovizionarea cu apă a stupinei
3. Pregătirea vetrei (cositul ierbii, postamente 

sub stupi, cântar de control, date de contact, 
atenţionări, indicatoare)

1. Organizarea infrastructurii stupinei (stupi şi 
echipament apicol)

2. Stupina, teritoriu, căsuţa apicolă
3. Stupul si accesoriile

LP1. Iesirea în câmp sau pădure pentru exersarea 
amplasării stupinei 

LP2. Pregătirea vetrei

A bilităţi C unoştin ţe Tem atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com petenţă 2. U tilizarea u tila ju lu i şi inven taru lu i apicol p en tru  lu c ră ri în  stup ină

1. Construirea stupului (tâmplărie)
2. Asamblarea si însârmarea ramelor
3. Selectarea accesoriilor pentru lucrări în 

stupină (completarea unui stup)
4. Fixarea fagurilor artificiali pe rame

1. Unelte pentru îndeplinirea lucrului cu 
albinele: scăunelul apicol, lada de lucru, 
afumătorul, dalta.

2. Unelte pentru însârm area ramelor si 
fagurilor artificiali: perforator de rame, 
dispozitiv pentru bobine, masă de 
însârmat, dispozitiv electric pentru fixarea 
fagurilor artificiali, pintenul apicol, 
planseta calapod.

3. Norme specifice utilizării uneltelor, 
utilajelor apicole la lucrările din stupină

LP3. Reparaţia stupului (tâmplărie) -  1 
LP4. Construirea stupului (tâmplărie) - 2 
LP5. Construirea stupului (tâmplărie) -  3 
LP6. Construirea stupului (tâmplărie) -  4 
LP7. Asamblarea si însârm area ramelor -1 
LP8. Asamblarea si însârm area ramelor si fixarea 

fagurilor artificiali pe rame
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A bilităţi C unoştin ţe Tem atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com peten ţă  3. U tilizarea inven taru lu i şi u tila ju lu i p en tru  ex trac ţia  p roduselo r apicole

1. Realizarea extracţiei si condiţionării mierii
2. Realizarea extracţiei si condiţionării cerii
3. Realizarea recoltării si condiţionării 

polenului
4. Realizarea recoltării lăptisorului de matcă
5. Realizarea recoltării apilarnilului
6. Realizează recoltării veninului de albine
7. Efectuarea lucrărilor de transvazare a larvelor

în laboratorul apicol

1. Unelte si utilaje pentru extracţia si 
condiţionarea mierii

2. Unelte si utilaje pentru extracţia si 
condiţionarea cerii

3. Unelte pentru recoltarea si condiţionarea 
polenului

4. Unelte pentru recoltarea lăptisorului de 
matcă si a apilarnilului

5. Unelte pentru recoltarea veninului de 
albine

6. Unelte pentru recoltarea propolisului
7. Unelte pentru cresterea si transportul 

mătcilor

LP9. Exploatarea utilajelor necesare pentru 
extragerea mierii

U nita tea de com petenţă 4. E xp loa tarea  construcţiilo r apicole

1. Utilizarea utilajului post-recoltare 
(decantoare, cameră termică, laborator, 
pompe pentru pomparea mierii, 
omogenizator, linia de îmbuteliere si 
ambalare, vase pentru păstrare, etichete, 
sigilii)

2. Confecţionarea ramelor si reparaţia stupilor
3. Utilizarea pavilioanelor apicole si 

platformelor la pastoral

1. Atelierul apicol:construcţia si 
dotarea,destinaţia

2. Laboratorul apicol:destinaţia, construcţia 
si dotarea

3. Depozit pentru păstrarea fagurilor, 
stupilor si a inventarului apicol

4. Pavilioane apicole si platforme

LP10. Excursie la procesator pentru familiarizarea 
cu utilajul procesator
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P recondiţii necesare p en tru  stud ierea  m odulului
Pentru realizarea finalităţilor modului, elevul trebuie să deţină cunostinţe de 

bază la următoarele subiecte: Noţiune de tehnică a securităţii, N oţiune de igienă 
personală si a locului de muncă, N oţiune de produs apicol, N oţiune de inventar apicol.

Precondiţii de realizare a modulului:
- existenţa atelierului apicol în cadrul scolii,
- transport pentru elevi la companiile deţinătoare a echipamentelor post-recoltare si 

liniilor de procesare,
- conexiune internet si computere.

Specificaţii metodologice
Modulul 2" Organizarea infrastructurii stupinei cu utilizarea utilajului apicol 

pentru producerea şi procesarea produselor apicole "este un modul cu componenta 
practică preponderentă. Se recomandă ca în cadrul acestui modul atât orele teoretice, cât 
si cele practice să fie predate în atelierul apicol al scolii. Acest lucru este important 
pentru formarea abilităţilor practice ale elevilor.

Este important ca pe parcursul modulului să se organizeze câteva ieşiri în 
n a tu ră  şi câteva vizite la mai mulţi procesatori si ateliere apicole ale apicultorilor cu 
experienţă.

Pentru dezvoltarea capacităţii de aranjare a stupinei si stupilor se sugerează de 
folosit Google M aps ca exerciţiu practic, aplicaţia M inecraft F orestry , Beehive 
S im ulator, F arm ing  S im ulator alte aplicaţii TIC în care elevul ar putea estima sau 
construi condiţiile necesare pentru stupi si stupine.

Lecţiile de tâmplărie si construire a stupilor trebuie să fie organizate în  mod 
interesant cu realizarea produsului final pe bază de concurs la viteză si calitate.

Sugestii de evaluare

În procesul de evaluare trebuie să se bazeze în exclusivitate pe competenţele 
practice ale elevului legate de capacitate de a aranja stupina si stupii în mod optimal si 
de a cunoaste si a putea extrage mierea si produsele apicole cu inventarul disponibil. 
Elevul va avea acces la regulamente si documente normative pentru demonstrarea 
competenţelor. După administrarea testului de evaluare, profesorul va oferi elevilor un 
feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

R esurse m ateria le  m inim e necesare p arcu rg e rii m odulului
Laborator didactic dotat cu inventar apicol, transport /servicii de transport pentru 

deplasarea în teren si la alţi apicultori si procesatori, abonament la internet si 
compunere cu acces la jocurile care dezvoltă abilităţile apicultorilor.

R esurse d idactice
Pliante informative; fise de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; 

notebook, proiector; inventar apicol; panouri; test practic de evaluare sumativă.
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M odulu l 3. Tehnologiile de obţinere a produselor apicole

Scopul m odulului:

Formarea competenţei profesionale specifice cu privire la distingerea 
caracteristicilor fizico-chimice a mierii si celorlalte produse apicole, aplicarea 
tehnologiilor de obţinere a lor precum si contribuirea la formarea competenţelor 
profesionale generale (CPG1, CPG2, CPG3).

F inalită ţile  de instru ire . La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

FI-1. Distingerea diferitor tipuri de miere

FI-2. Prelevarea probelor si interpretarea analizelor a produselor apicole

A dm in istra rea  m odulului

U nită ţi de com petenţă 
(rezu ltate  ale în v ă ţă rii la  finele m odulului)

IT IP Total

UC1. Caracteristica produselor apicole si obţinerea 
lor

56 54 110

Recapitulare 2 2

Evaluare sumativă 2 2

Total 60 54 114
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com peten ţă  1. C arac teris tica  p roduselo r apicole şi ob ţinerea  p roduselo r apicole

1. Aprecierea şi caracteristica organoleptică ale 
mierii (degustarea mierii)

2. Aplicarea foiţelor de ceară pe rame
3. Confecţionarea figurinelor de ceară
4. Colectarea propolisului şi depozitarea lui
5. Pregătirea stupului pentru strângerea 

polenului, colectarea, depozitarea şi sortarea 
lui

6. Confecţionarea port-botcelor, instalarea pe 
rame, transvazarea larvelor

Caracteristica, calităţile si particularităţile fizico- 
chimice, standardele de calitate, norme 
legislative ale produselor apicole:

1. Mierii
2. Polen
3. Păstura
4. Ceara
5. Propolis
6. Lăptisor de matcă
7. Apilarnil
8. Veninul de albine

LP1. Vizita laboratorului naţional/regional de 
analiză a produselor apicole 

LP2. Degustarea si identificarea mierii 
(caracteristici organoleptice)

LP3. Degustarea si identificarea mierii 
(caracteristici organoleptice)

LP4. Prelucrarea materiei prime si obţinerea 
cerii

LP5. Folosirea topitorului pentru obţinerea 
cerii si confecţionarea figurinelor de ceară 

LP6. Colectarea propolisului si depozitarea lui 
LP7. Pregătirea stupului pentru strângerea 

polenului, colectarea, depozitarea si sortarea 
lui

LP8. Confecţionarea port-botcelor, instalarea 
pe rame

LP9. Confecţionarea port-botcelor, instalarea 
pe rame

LP10. Confecţionarea port-botcelor, instalarea 
pe rame
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Pentru realizarea finalităţilor modului, şcoala trebuie să ofere următoarele

- Un set extins de varietăţi de miere

- Laborator cu cele mai elementare posibilităţi de analiză a produselor apicole

- Transport pentru vizitarea laboratoarelor naţionale/regionale de analiză a produselor 
apicole.

- Stupina, stupul, centrifugă, topitor de ceară, colector de propolis, colector de polen, 
extractor, pompa, refractometru.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului

Specificaţii metodologice 

Modulul 3 "Tehnologii de obţinere a p roduselo r apicole"
reprezintă baza pentru continuare cu Modul 2"Infrastructura si utilajul apicol -  

producerea si procesarea". Din acest motiv la acest modul se atrage atenţia cu precădere 
la aspectele teoretice legate de tehnologiile de procesare care ulterior determina calitatea 
produselor apicole. În acest capitol se va pune accent se vor însusi informaţii de ordin 
legislativ, standardele de calitate, caracteristicile fizico-chimice.

Vizitarea unui laborator naţional si / sau regional de analiză a produselor apicole 
cu determinarea componentelor de bază ale acestora si corespunderea cu standardele de 
calitate este un element obligatoriu în cadrul acestui modul.

Sugestii de evaluare

Se vor folosi testele scrise pentru identificarea cunoştinţelor studenţilor cu 
privire la standardele de calitate si caracteristicile fizico-chimice ale mierii si produselor 
apicole.

R esurse m ateria le  m inim e necesare p arcu rg e rii m odulului

Standardele de calitate, actele legislative care specifică caracteristica mierii si 
produselor apicole.

R esurse d idactice

Pliante informative; fise de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; 
notebook, proiector; utilaj de întreprindere; panouri; test de evaluare sumativă.
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M o d u lu l 4. T eh n o lo g ii a le  în m u lţ i r i i  si e x p lo a tă r i i  a lb in e lo r

Scopul m odulului:

Formarea competenţei profesionale specifice de înm ulţire si întreţinere a 
albinelorprecum si contribuirea la formarea com petenţelor profesionale generale 
(CPG1, CPG2, CPG3).

F ina lită ţi de in stru ire . La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

F I-1. Pregătirea familiilor pentru iernat 

FI-2. Organizarea lucrărilor de primăvară

A dm in istra rea  m odulului:

U nită ţi de com petenţă 
(rezultate  ale în v ă ţă rii la finele 

m odulului)
IT IP Total

UC1. Stimularea de toamnă a familiilor de 
albine

70 78 148

UC2. Organizarea lucrărilor de primăvară 60 48 108

Recapitulare 2 2

Evaluare sumativă 2 2

Total 134 126 260
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com peten ţă  1. S tim ularea de toam nă a fam iliilor de albine

1. Organizează cuibul in funcţie de puterea 
familiilor de albine (evaluarea, 
strâmtorarea, centrarea cuibului/ aranjarea 
cuibului)

2. Întreprinde masuri de stimulare a 
creşterii generaţiei de iarna (înlocuitori de 
polen si energinazi: turta si siropul)

3. Împachetează cuibul pentru iernat

1. Restrângerea cuibului
2. Completarea rezervelor de hrană
3. Stimularea ouatului mătcii
4. Evaluarea de toamnă a familiilor de 

albine, unificări/desfiinţări
5. Izolarea/ Împachetarea
6. M onitorizarea iernării

LP1. Organizează cuibul in funcţie de puterea 
familiilor de albine (evaluarea, strâmtorarea, 
centrarea cuibului/ aranjarea cuibului)

LP2. Scoaterea fagurilor neconformi din stupul 
de albine

LP3. Pregătirea materiei prime pentru 
obţinerea cerii -  1 

LP4. Pregătirea materiei prime pentru 
obţinerea cerii -  2 

LP5. Completarea rezervelor de hrană pentru 
iernat -  1

LP6. Completarea rezervelor de hrană pentru 
iernat -  2

LP7. Asigurarea măsurii de stimulare a 
cresterii generaţiei de iarna (înlocuitori de 
polen si energizanţi: turta si siropul)

LP8. Pregătirea stupilor şi instalarea gratiilor 
anti-rozătoare 

LP9. Izolarea stupilor pentru perioada de iarnă 
LP10. Împachetarea cuibul pentru iernat 
LP11. Încălzirea termică a cuiburilor de albine 
LP12. M onitorizarea iernării 
LP13. Evaluarea iernării familiilor de albine, 

unificări/desfiinţări.
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A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com petenţă 2. O rg an izarea  lu c ră rilo r  de p rim ăv ară

1. Asigurarea bunei desfăsurări a zborului 
de curăţire

2. Înlăturarea neajunsurilor apărute după 
iernare

3. Stimularea dezvoltării de 
primăvară/asigurarea condiţiilor de 
incubare (hrană, temperatură)

4. Asigurarea lărgirii cuibului (clădirea 
fagurilor artificiali)

1. Zborul de curăţire
2. Controlul de primăvară (controlul fugitiv 

si deplin a familiilor de albine)
3. Evaluarea iernării familiilor de albine, 

unificări/desfiinţări
4. Lărgirea cuibului
5. Stimularea ouatului mătcii
6. Valorificarea culesurilor timpurii

LP14. Înlăturarea neajunsurilor în urma iernării 
LP15. Restrângerea cuibului 
LP16. Asigurarea cu hrană a familiilor de albine 

si pentru cresterea puietului 
LP17. Controlul de primăvară 
LP18. Stimularea ouatului mătcii 
LP19. Asigurarea bunei desfăsurări a zborului 

de curăţire
LP20. Lărgirea cuibului (clădirea fagurilor 

artificiali) - 1 
LP21. Lărgirea cuibului (clădirea fagurilor 

artificiali) -  2

21 / 46



Precondiţia de bază pentru Modului 4 "Tehnologii ale înmulţirii şi exploatării 
albinelor " este existenţa stupinei cu cel puţin 20 familii de albine, inventarul apicol şi 
costumul apicultorului asigurat pentru toţi studenţii.

Specificaţii metodologice

Modulul 4 " Tehnologii ale înmulţirii şi exploatării albinelor " este unul din 
modulele cheie care construieşte în baza cunoştinţelor din fiziologia albinei. Acest 
modul este unul din cele mai importante pentru apicultori pentru că acoperă 
competenţele necesare pentru întreaga perioada a calendarului apicultorului. Aici atât 
competenţele teoretice, cît şi cele practice se combină la egal. Se sugerează folosirea în 
timpul orelor teoretice a materialelor video, exerciţiilor de simulare, studierii studiilor 

de caz, iar în timpul orelor practice să se realizeze activităţile de laborator sugerate în 
tabel.

Sugestii de evaluare

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului. Pentru colectarea de dovezi 
referitor la deţinerea com petenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se 
recomandă realizarea evaluării sumative prin teste (practic şi teoretic), prin care elevul 
va demonstra că este capabil să:

- Efectueze revizia de primăvară

- Efectueze lucrări de îngrijire a familiilor de albine în perioada premergătoare 
culesului

- Întreţină familii de albine în diferite tipuri de stupi.

- Respecte măsurile de prevenire şi combatere a furtişagului.

- Respecte măsurile de intensificare a creşterii puietului în timpul toamnei

- Efectueze lucrările de îngrijire, întreţinere a familiilor de albine în perioada 
de pregătire pentru iernare

- Supravegheze iernarea familiilor de albine

- Aranjeze rezervele de hrană la diferite tipuri de stupi

- Prezinte modul de împachetare a cuibului

- M onitorizeze viaţa albinelor în timpul iernii

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente 
tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testului 
de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
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Stupina cu cel puţin 20 familii de albine si laborator apicol dotat cu utilaje 
necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în curriculum.

R esurse d idactice

Planşe informative; fişe de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; 
notebook, proiector; inventar apicol;panouri; test de evaluare sumativă.

Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
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M o d u lu l 5. A m e lio ra re a  si r e p ro d u c e re a  fa m iliilo r  d e  a lb in e  

Scopul m odulului:

Formarea competenţei profesionale specifice de ameliorare si reproducere a 
familiilor de albine precum si contribuirea la formarea competenţelor profesionale 
generale (CPG1, CPG2, CPG3).

F ina lită ţi de in stru ire . La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

FI-1. Aplicarea tehnicilor de selecţie a albinelor.

FI-2. Creşterea mătcilor.

FI-3. Aplicarea tehnicii de creştere a reproducătorilor.

A dm in istra rea  m odulului

U nită ţi de com petenţă 
(rezultate  ale în v ă ţă rii la finele 

m odulului)
IT IP Total

UC1. Aplicarea tehnicilor de selecţie a albinelor 36 42 78

UC2. Aplicarea tehnicii de creştere a 
reproducătorilor

42 60 102

Recapitulare 2 2

Evaluare sumativă 2 2

Total 82 102 184
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com petenţă 1. A plicarea tehnicilor de selecţie a alb inelor

1. Explica decurgerea procesului de ameliorare 
la albina meliferă în funcţie de metoda 
aplicată.

2. Aprecierea însuşirilor (caracterele, 
parametrii) principali şi secundari ai 
familiilor de albine pentru utilizare în 
practica ameliorării populaţiilor de albine

1. Noţiuni de genetică la albina meliferă.
2. M etode de ameliorare a albinelor 

melifere
3. Selecţia ameliorativă la albine (selecţia 

în masă, selecţia individuală)
4. Criteriile principale de selecţie a 

familiilor de albine
5. Reproducerea albinelor

L P 1. Efectuarea analizelor morfo-metrice la 
albine cu utilizarea software (morfoXL) - 1 

LP2. Efectuarea analizelor morfo-metrice la 
albine cu utilizarea software (morfoXL) -  2 

LP3. Efectuarea analizelor morfo-metrice la 
albine cu utilizarea software (morfoXL) -  3 

LP4. Determinarea criterilor principale de 
selecţie a familiilor de albine 

LP5. Determinarea criterilor secundare de 
selecţie a familiilor de albine 

LP6. Selectarea familiilor de albine. 
Efectuarea procesului tehnologic de creşterea 
matcilor(tranzvazarea larvelor)

U nita tea de com petenţă 2. A plicarea tehnicii de creştere  a rep ro d u că to rilo r

1. Introducerea mătcilor într-o familie de albine
2. Organizarea familiei de albine in funcţie de 

destinaţia acestora (familii materne, paterne, 
crescătoare)

3. Aplicarea metodelor de creştere a mătcilor 
prin transvazarea larvelor

1. Creşterea dirijată a reproducătorilor în 
condiţii naturale, în sezonul activ

2. M etode de creştere artificială a mătcilor
3. M etode de creştere artificială a trântorilor
4. M etode de introducere a mătcilor intr-o 

familie de albine

LP7. Pregătirea coliviilor pentru 
introducerea botcelor 

LP8. Introducerea mătcilor într-o 
colonie

LP9. Confecţionarea botcelor din ceară 
LP10. Simularea ciclului de creştere a 

mătcilor -  4 (Popularea nucleelor si
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A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

repartizarea botcelor in nuclee)
LP11. Verificarea eclozionării mătcilor 

din botce
LP12. Alcătuirea calendarului la 

creşterea mătcilor 
LP13. Prevenirea roitului 
LP14. înm ulţirea prin roirea naturala şi 

artificială 
LP15. Formarea roiului la pachet 
LP16. Întroducerea roiului în stup
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Modulul 5 "Ameliorarea şi reproducerea familiilor de albine" necesită existenţa stupinei 
din cel puţin 20 familii de albine şi inventar apicol.

Specificaţii metodologice

Modulul 5 "Ameliorarea şi reproducerea familiilor de albine"reprezintă un 
modul care necesită cunoştinţe teoretice fundamentale în domeniul geneticii. Din acest 
motiv se sugerează ca atât partea teoretică să fie bine consolidată. Utilizarea 
materialelor video este foarte recomandată.

Sugestii de evaluare

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului. Pentru colectarea de dovezi 
referitor la deţinerea com petenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se 
recomandă realizarea evaluării sumative prin teste practic, prin care elevul va demonstra 
că este capabil să:

- Aplice metodele de creştere a albinelor.

- Descrie metodele de creştere a reproducătorilor.

- Pregătească familiile paterne, materne, crescătoare, incubator.

- Implementeze metodele de creştere a mătcilor.

- Formeze nucleele de împerechere a mătcilor.

- Împacheteze mătcile împerecheate .

- Introducă mătcile în familiile noi.

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente 
tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testului 
de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

R esurse didactice

Planşei nformative; fişe de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; 
notebook, proiector; utilaj de întreprindere;secţie prelucrarea laptelui; panouri; test de 
evaluare sumativă.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
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- Efectueze lucrări de vară în stupină.

- Introducă faguri pentru depozitarea nectarului cules proaspăt şi asigură spaţiu 
pentru depozitarea mierii.

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente tehnologice 
relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testului de evaluare, 
profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

R esurse m ateria le  m inim e necesare p a rcu rg erii m odulului

Stupina cu cel puţin 20 familii de albine şi laborator apicol dotat cu utilaje necesare 
desfăşurării activităţilor prevăzute în curriculum.

R esurse didactice

Planşe informative; fişe de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; 
notebook, proiector; inventar apicol;panouri; test de evaluare sumativă.
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M o d u lu l 6. B aza  m e life ră  şi p o le n iz a re a

Scopul m odulului: Formarea competenţei profesionale specifice de valorificare şi 
îm bunătăţirea bazei melifere, precum şi contribuirea la formare com petenţelor profesionale 
generale (CPG1, CPG2, CPG3).

F ina lită ţi de instru ire .L a finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

FI-1. Aprecieze productivitatea de miere la principalele plante melifere din 
Republică Moldova 

FI-2. Calculeze balanţa meliferă 

FI-3. Prognozeze culesurile melifere

FI-4. Întocmească planul de participare la culesul meliferal albinelor 

FI-5. Amplaseze stupii la pastoral

A dm in istra rea  m odulului

U nită ţi de com petenţă 
(rezu ltate  ale în v ă ţă rii la finele m odulului)

IT IP Total

UC1. Clasificarea plantelor -  hărţi nectaro-polinifere 10 42 52

UC2. Prognoza culesurilor melifere 10 18 28

UC3. Ameliorarea, exploatarea plantelor şi valorificarea culesurilor 
melifere

58 30 88

Recapitulare 2 2

Evaluare sumativă 2 2

Total 82 90 172
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com peten ţă  1. C lasificarea p lan te lo r -  h ă r ţi  nectaro-polin ifere

A1.Recunoaşterea plantelor melifere în 
perioada de vegetaţie, inclusiv perioada 
de înflorire 

A2.Utilizarea /valorificarea resurselor 
nectaro-polinifere în funcţie de tipul de 
cules şi necesităţi.

Informarea şi colectarea informaţiei cu 
privire la culturile preconizate

1. Diferenţierea plantelor în funcţie de natura 
secreţiei de nectar şi polen

2. Potenţialul nectaro-polenifer:
3. Culturi tehnice
4. Plante forestiere
5. Plante etero-oleice medicale
6. Perioade de înflorire
7. Tipurile de cules
8. Factorii de influenţa la secreţia nectariferă
9. Ameliorarea bazei melifere.
10. Normele de polenizare cu albinele
11. Necesarul de familii de albine

LP1. Determinarea şi studierea 
principalelor plante melifere 

LP2. Colectarea mostrelor de plante 
melifere

LP3. Determinarea balanţei melifere şi 
aranjarea cronologică a culesurilor.

LP4. Aplicarea măsurilor de 
îmbunătăţire a bazei melifere 

LP5. Determinarea numărului familiilor 
de albine pentru polenizarea diferitor 
culturi agricole 

LP6. Organizarea polenizării arborilor 
fructiferi

LP7. Organizarea stupăritului pastoral

U nita tea de com petenţă 2. P rognoza cu lesurilo r m elifere

1. Aplicarea metodelor de analiză a prognozei 
de cules

2. Evidenţa calendarului fenologic
3. Evaluarea suprafeţei cu resurse melifere din 

perimetrul stupinei
4. Calcularea, repartizarea, amplasarea 

familiilor de albine în funcţie de factorii

1. Tipuri de cules: cules de întreţinere, cules de 
producere şi culesul principal, cantarul de 
control

2. Factorii care influenţează asupra producţiei 
de nectar a plantelor: acţiunea temperaturii, 
lumina solară, umiditatea aerului, factorii 
pedologici, seceta prelungită, acţiunea

LP1. Prognozarea primului cules principal 
LP2. Prognozarea ponderei economico-apicole 

a plantelor melifere.
LP3. Pregătirea familiilor de albine şi tehnica 

polenizării
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A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

specifici polenizării eficiente vântului.

U nita tea de com petenţă 3. A m eliorarea, exp loatarea p lan te lo r şi valo rificarea  cu lesurilo r m elifere

1. Semănarea /plantarea culturilor tipice
melifere în funcţie de necesităţile economice

1. M etode de ameliorare (semănare, plantare)
2. Plantele tipice melifere
3. Relieful si condiţiile climaterice favorabile

LP1. Activităţi de ameliorare a bazei melifere a 
stupinei din cadrul scolii 

LP2. Pregătirea familiilor de albine pentru 
valorificarea culesului 

LP3. Organizarea conveerului apicol 
LP4. Amplasarea stupilor destinate pentru 

polenizarepe in teren 
LP5. Tehnica transportarii familiei de albinela 

postol
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Pentru realizarea modului "Baza meliferă si polenizarea" este necesar de deţinut:

- unitate de transport sau posibilitatea de achiziţionat servicii de transport 
pentru deplasare în diferite regiuni care pot servi ca bază meliferă pentru 
realizarea orelor practice.

- material săditor de ameliorat baza meliferă a stupinei şcolii.

Specificaţii metodologice

Modulul 7 "Baza meliferă şi polenizarea" este un modul practic, majoritatea 
activităţilor din cadrul acestui modul trebuie să se realizeze în teren. Pentru distingerea 
plantelor şi arborilor meliferi se sugerează de colectat ierbar, atât la nivel de şcoală, cît 
şi la nivel de elev.

Sugestii de evaluare

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului. Pentru colectarea de dovezi 
referitor la deţinerea com petenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se 
recomandă realizarea evaluării sumative prin teste (practic şi teoretic), prin care elevul 
va demonstra că este capabil să:

- Aprecieze productivitatea de miere la principalele plante melifere din 
Republică Moldova

- Calculeze balanţa meliferă

- Prognozeze culesurile melifere

- Întocmească planul de participare la culesul melifer al albinelor

- Amplaseze stupii la pastoral

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente 
tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testului 
de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

R esurse m ateria le  m inim e necesare p arcu rg e rii m odulului

Unitate de transport, stupină cu cel puţin 20 familii de albine.

R esurse didactice

Pliante informative; fişe de lucru; tabele; scheme; materiale foto-video; desene; 
notebook, proiector; utilaj de întreprindere;panouri; test de evaluare sumativă.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
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M o d u lu l 8. C o m b a te re a  b o lilo r  si d ă u n ă to r i lo r

Scopul m odulului Formarea competenţei profesionale specifice la menţinerea 
stării de sănătate a albinelor, precum si contribuirea la formare competenţelor 
profesionale generale (CPG1, CPG2, CPG3).

L a  finalită ţi de in stru ire . La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

F I-1. Diagnostichează si tratează bolile albinelor 

FI-2. Aplică metode de protecţie pentru dăunători

FI-3. Aplică normele de securitate si sănătate în muncă specifice lucrărilor de 
igienizare în sectorul apicol 

FI-4. Recunoaşte intoxicaţiile la albine si aplică măsurile de prevenire a lor

A dm in istrarea  m odulului

U nită ţi de com petenţă 
(rezu ltate  ale în v ă ţă rii la  finele 

m odulului)
IT IP Total

UC1. Bolile albinelor, diagnosticarea si 
tratamentul

32 24 56

UC2. Dăunătorii, tratamentul şi protecţia 24 24 48

UC3. Prevenirea intoxicaţiilor (toxicozelor) la 
albine

24 6 30

Recapitulare 2 2

Evaluare sumativă 2 2

Total 84 54 138
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilită ţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com petenţă 1. Bolile alb inelor, d iagnosticarea şi tra tam en tu l

1. Diagnosticarea varroa
2. Diagnosticarea:

- locilor,
- virusului “puiet in sac”,
- ascosferoza,
- nozema,
- altele.

3. Tratarea bolilor la albine : administrarea 
medicamentului, monitorizarea 
progresului

1. Bolile virale (agentul patogen, contaminarea, 
simptomele, diagnostica, tratamentul, profilaxia)

2. Bolile bacteriene (agentul patogen, contaminarea, 
simptomele, diagnostica, tratamentul, profilaxia)

3. Bolile parazitare (agentul patogen, contaminarea, 
simptomele, diagnostica, tratamentul, profilaxia)

4. Bolile micotice (agentul patogen, contaminarea, 
simptomele, diagnostica, tratamentul, profilaxia)

5. Bolile necontagioase (agentul patogen, contaminarea, 
simptomele, diagnostica, tratamentul, profilaxia)

L P 1. Clasificarea bolilor la albine 
LP2. Diagnosticarea varroa şi 

tratamenul ei 
LP3. Diagnosticarea bolilor 

bacteriologice:
loca americană, loca europeană 

virusului “puiet in sac”,
ascosferoza, nozema, altele. 

LP4. Tratamentul: administrarea 
medicamentului, monitorizarea 
progresului

U nita tea de com petenţă 2. D ăunătorii, tra tam en tu l şi p ro tec ţia

1. Aplicarea metodelor de protecţie pentru 
găselniţă, şoarece, păsări

1. Găselniţa
2. Şoarecele
3. Păsări (prigoria)
4. Piţigoi
5. Ciocănitoare
6. Norme specifice lucrărilor de igienizare in sectorul 

apicol.

LP5. Aplicarea măsurilor de igienă 
pentru pastrarea sănătăţii albinelor 

LP6. Aplicarea metodelor de
protecţie pentru găselniţă, şoarece, 
păsări

LP7. Prevenirea apariţiei şi
raspindirii bolilor pentru păstrarea 
sănătăţii albinelor 

LP8. Combaterea daunatorilor
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A bilită ţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com petenţă 4. P reven irea  in toxicaţiilor (toxicozelor) la  albine

A3.Recunoaşterea simptomelor de 
intoxicaţie a albinelor. 

A4.Aplicarea metodelor de prevenire a 
intoxicaţiilor la albine.

5. Intoxicaţia cu polen.
6. Intoxicaţia cu nectar.
7. Intoxicaţia cu mană.
8. Intoxicaţia chimică.
9. Intoxicaţia medicamentoasa.
10. Intoxicaţia cu sare.

LP9. Aplicarea metodelor de 
prevenire a intoxicaţiilor la 
albine.
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Pentru realizarea finalităţilor modului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de 
bază la următoarele subiecte:Valoarea alimentară şi energetică, Regimurile de păstrare, 
Factorii ce influenţează asupra păstrării mărfurilor, Noţiuni de pierderi de marfă, Norme 

de igienă şi sanitare.

Precondiţii pentru implementarea cu succes a acestui modul este important ca 
elevii să fie expuşi experienţei legate de acţiunea bolilor şi dăunătorilor. Acest lucru 
poate fi realizat prin interacţiunea cu alte stupine din apropiere, interacţiunea cu 
specialiştii din domeniu.

Specificaţii metodologice 

M o d u lu l 8 " C o m b a te re a  b o lilo r  si d ă u n ă to r i lo r , ,

reprezintă un modul care are o deosebită im portanţă pentru viitorii apicultori. 
Recunoaşterea şi intervenţia la timp în cazul bolilor şi dăunătorilor poate salva afacerea. 
Dezvoltarea abilităţilor practice în acest modul este crucială. Pentru asta pot fi folosite 
materiale video, trebuie invitaţi specialişti în domeniu pentru a face prezentarea 
maladiilor şi tratamentelor.

Sugestii de evaluare

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor, precum şi 
evaluatorilor, în vederea identificării aspectelor critice în procesul de evaluare a 
competenţelor profesionale formate în cadrul modulului. Pentru colectarea de dovezi 
referitor la deţinerea com petenţelor profesionale specificate în prezentul modul, se 
recomandă realizarea evaluării sumative prin teste (practic şi teoretic), prin care elevul 
va demonstra că este capabil să:

- Amenajeze şi dezinfecteze vatra stupinei.

- Execute dezinfecţia stupilor şi fagurilor cât şi reformarea acestora dacă este
cazul evite transmiterea unor boli.

- Diagnostichează şi tratează bolile albinelor

- Aplică metode de protecţie pentru dăunători

- Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de 
igienizare în sectorul apicol

- Recunoaşte intoxicaţiile la albine şi aplică măsurile de prevenire a lor

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente 
tehnologice relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testului 
de evaluare, profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele 
evaluării.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
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Materiale video, discuţii cu specialiştii recunoscuţi în domeniu, procedurile de 
obţinere a medicamentelor.

R esurse didactice

Pliante informative; fişe de lucru; tabele ; scheme; material foto-video; desene ; 
notebook, proiector; utilaj de întreprindere;panouri; test de evaluare sumativă.

Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
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M o d u lu l 8. O rgan iza rea  afacerii în  a p ic u l tu ră

Scopul m odulului: Formarea competenţei profesionale specifice la practicarea 
apiculturii, inclusiv celei ecologice, precum si contribuirea la formare competenţelor 
profesionale generale (CPG1, CPG2, CPG3).

La finele acestui modul formabilul va fi capabil să:

F I-1. Planifice afaceri în apicultură 

FI-2. Identifice oportunităţi de finanţare

FI-3. Identifice principalele etape de certificare a unei stupine ecologice

A dm in istrarea  m odulului

U nită ţi de com petenţă 
(rezu ltate  ale în v ă ţă rii la finele m odulului)

IT IP Total

UC1. Planificarea afacerii în apicultură 44 12 56

UC2. Identificarea oportunităţilor de finanţare 4 - 4

UC3. Certificarea unei stupine ecologice 6 12 18

Recapitulare 2 - 2

Evaluare sumativă 2 - 2

Total 58 24 82
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Achiziţii teoretice şi practice

A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

U nita tea de com petenţă 1. P lan ificarea afacerii în  ap icu ltu ră

1. Elaborarea planului de afaceri
2. Elaborarea bugetului
3. Calcularea profitului anual (aplicaţie Excel)
4. Realizarea activităţii de marketing şi vânzare 

de produse apicole
5. Elaborarea planului de marketing şi vânzare
6. Elaborarea principiilor codului de etica 

profesionala

1. Etica profesională
2. Lanţul valoric
3. Costurile si specificările tehnice ale 

echipamentului apicultorului
4. Cheltuieli sezoniere curente
5. Estimarea profitabilităţii
6. Marketingul şi vânzarea produselor apicole

L P 1. Elaborarea planului de marketing 
LP2. Elaborarea planului de management 
LP3. Elaborarea planului financiar 
LP4. Elaborarea planului financiar

U nita tea de com petenţă 2. Iden tifica rea  o p o rtu n ită ţilo r de fin an ţa re

1. Analiza cerinţelor finanţatorului şi 
condiţiilor pentru obţinere a resurselor 
financiare

2. Scrierea cereri de finanţare
3. Apelarea la instituţiile de subvenţionare şi 

finanţare cu analiza cerinţelor şi 
formularului de solicitare de finanţare

1. Sistemul de subvenţii
2. Granturi, programe de investiţii
3. Respectarea legislaţiei specifice 

domeniului de activitate

U nita tea de com petenţă 3. C ertificarea  unei stup ine ecologice

1. Determinarea gradului de poluare a mediului 
prin metode fizice, chimice şi fizico-chimice.

2. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate 
în muncă specifice metodelor de analiză a

1. Paşii de iniţiere a unui proiect de certificare 
ecologica (legislaţia naţionala si europeana);

2. Reguli specifice pentru adăpostirea si 
hrănirea albinelor ecologice, înregistrarea
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A bilităţi C unoştin ţe T em atica lu c ră rilo r practice

poluării mediului. activităţilor;
3. Prevenirea bolilor si tratamentul veterinar al 

albinelor ecologice;
4. Agenţii poluanţi, metode de analiză, metode 

de diminuare a acestora
5. Reguli specifice de etichetare, comercializare 

si export a produselor apicole ecologice;
6. M enţinerea certificării ecologice.
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Pentru realizarea finalităţilor modului, elevul trebuie să deţină cunoştinţe de bază în 
subiecte de ordin economic. Una din precondiţiile de implementare a acestui modul este ca 
formatorul să fie un agent economic cu experienţă, care ar putea simplu şi explicit să ofere 
informaţie practică cu privire la aspectele prevăzute în acest modul.

Specificaţii m etodologice

Modulul 8 " Organizarea afacerii în apicultură " este un modul cu inform aţie de ordin 
economic. Din acest motiv trebuie folosite formulare, cereri, termeni de referinţă pe care sunt în 
aplicare în mediul de afaceri.

Sugestii de evaluare

Sugestiile de evaluare trebuie în exclusivitate să ţină de aspecte practice. Dacă elevul 
realizează lista de sarcini enumerate mai jos, atunci poate să se consideră că com petenţa este 
formată. Pentru realizarea acestor sarcini, elevii pot fi grupaţi câte 3-5. Este bine ca elaborările 
să fie realizate pe un model real. Dacă un model real nu se identifică, atunci se recomandă ca 
acestea să fie elaborate pentru stupina şcolii:

- Elaborarea planului de afaceri
- Elaborarea bugetului
- Calcularea profitului anual (aplicaţie Excel)
- Elaborarea planului de marketing şi vânzare.

- Scrierea unei cereri de finanţare pentru stupina şcolii
- Vânzarea mierii la târgurile de produse

În procesul de evaluare, elevul va avea acces la regulamente şi documente tehnologice 
relevante pentru demonstrarea competenţelor. După administrarea testului de evaluare, 
profesorul va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării.

R esurse m ateria le  m inim e necesare p a rcu rg e rii m odulului

Materii prime şi auxiliare. Formulare şi termeni de referinţă a donatorilor şi finanţatorilor 
din domeniul apiculturii.

R esurse didactice

Pliante informative; fişe de lucru; tabele ; scheme; materiale foto-video; desene; 
notebook, proiector; utilaj de întreprindere; panouri; test de evaluare sumativă.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului
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VI. Sugestii metodologice
Curriculumul la meseria Apicultor orientează proiectarea activităţii instructiv-educative, 
organizarea şi desfăşurarea procesului de predare a cunoştinţelor şi formarea abilităţilor practice 
şi atitudinilor în vederea formării competenţelor profesionale generale şi specifice,
corespunzătoare standardului ocupaţional.

În acest context, strategiile didactice se caracterizează prin centrare pe elev şi flexibilitate, 
adaptând-se la situaţiile şi condiţiile de învăţare. Eficienţa procesului de învăţământ poate fi 
asigurată de selectarea reuşită a strategiilor şi metodelor didactice, mijloacelor de învăţare şi 
formelor de organizare, precum şi de îm binarea armonioasă a acestora cu situaţiile de învăţare.

Un criteriu important de selectare şi ordonare a strategiilor didactice este gradul de dirijare sau 
de autonomie conferit elevilor în procesul învăţării. Prin urmare se recomandă aplicarea 
strategiilor didactice care deplasează accentul de la învăţarea cu stricteţe prescrisă şi controlată 
de profesor spre învăţarea prin descoperire şi cooperare.

Pentru realizarea cu succes al procesului de instruire, se recomandă aplicarea atât a strategiilor 
didactice deductive (al căror demers este de la general spre particular, de la legi spre 
concretizarea lor în exemple, de la teorie spre practică), cât şi strategiilor inductive (de la concret 
spre abstract, de la practică spre teorie).

M etodele interactive asigură o instruire dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă. 
Metodele cele mai recomandate în formarea profesională, care presupun îm binarea cunoştinţelor 
teoretice şi abilităţilor practice sunt: demonstraţia, observaţia, exerciţiul, algoritmizarea,
lucrarea practică, problematizarea, studiul de caz, experimentul, proiectul etc.

- Demonstraţia: metodă de explorare indirectă a realităţii, utilizată pentru a prezenta obiecte
şi fenomene reale, pe baza unui material suport (natural, figurativ sau simbolic).
Demonstrarea poate fi realizată cu ajutorul obiectelor naturale sau cu substitute (bi-
tridimenşionale, simbolice) sau cu mijloace tehnice audio-video.

- Observaţia: metodă de explorare directă a realităţii, care reprezintă urmărirea şi 
înregistrarea sistematică a datelor despre obiecte şi fenomene, în scopul cunoaşterii lor. 
Observaţia poate fi dirijată, independentă, spontană, de scurtă/lungă durată.

- Exerciţiul: metodă de acţiune reală asupra realităţii, care presupune executarea repetată, 
conştientă şi sistematică a unor acţiuni, operaţii sau procedee în scopul formării abilităţilor 
practice şi intelectuale sau a formării unei competenţe. Exerciţiile pot fi introductive, 
curente, de consolidare, de verificare, individuale sau în grup, dirijate/semi-dirijate sau 
creative.

- Algoritmizarea: metodă didactică care presupune găsirea/identificarea de către profesor a 
înlănţuirii (algoritmului) necesare a operaţiilor activităţii de învăţare. Prin calea 
algoritmizării, elevul însuşeşte cunoştinţele sau tehnicile de lucru, prin simpla parcurgere 
a unei căi deja stabilite.

- Lucrarea practică: metodă didactică care constă în  executarea de către elevi a unor sarcini 
cu caracter aplicativ: de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie. Prin această metodă se 
realizează formarea abilităţilor, achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme 
practice, consolidarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor. În comparaţie cu exerciţiul 
practic, lucrarea practică presupune un grad mai sporit de complexitate şi de independenţă. 
Pentru realizarea lucrării practice, cadrul didactic va explica şi demonstra corect acţiunea
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de executat; elevii vor efectua acţiunea în mod repetat şi în diferite situaţii; exerciţiile 
propuse trebuie să contribuie la creşterea progresivă a gradului de independenţă a elevilor; 
profesorul asigură un control permanent, care treptat se transformă în autocontrol.

- Problematizarea: metodă didactică care pune accent pe cercetarea-descoperirea unor 
cauze ori soluţii la o problemă. Cadrul didactic propune o situaţie-problemă cu mai multe 
alternative de rezolvare, care generează elevilor îndoială, incertitudine, curiozitate şi 
dorinţa de a descoperi soluţia, iar elevii vor putea să o rezolve dacă vor însuşi noile 
cunoştinţe care urmează să fie prezentate de către profesor.

- Studiul de caz: metodă de explorare directă a realităţii care presupune confruntarea 
elevului cu o situaţie din viaţa reală ”caz”, cu scopul de a observa, înţelege, interpreta sau 
chiar soluţiona. ’’Cazul” ales reflectă o situaţie tipică, reprezentativă, şi semnificativă 
pentru un anumit sector industrial, este autentic şi implică o situaţie-problemă, care cere 
un diagnostic sau o decizie.

- Experimentul cu caracter aplicativ: metodă didactică prin care profesorul provoacă 
intenţionat un fenomen în scopul studierii acestuia. Experimentul poate fi demonstrativ, 
aplicativ, de laborator, natural, individual/în echipă.

- Proiectul: metodă didactică care presupune cercetare orientată spre un scop bine precizat, 
care este realizată prin îm binarea cunoştinţelor teoretice cu activităţi practice, finalizate cu 
un produs.

VII. Sugestii de evaluare
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 
datele obţinute în urma folosirii unor metode, tehnici şi instrumente de măsurare şi apreciere a 
rezultatelor învăţării.

În contextul structurării procesului de instruire pe module axate pe formare de competenţe, 
evaluarea modulului presupune demonstrarea de către elev a deţinerii competenţelor specifice 
modulului.

Evaluarea competenţelor la final de modul va fi realizată în baza următoarelor principii:

- Competenţele formate sunt evaluate în baza de criterii;

- Criteriile de evaluare sunt formulate în termeni de rezultate ale activităţilor/sarcinilor 
modulului;

- În procesul de evaluare se ţine cont de dovezile referitor la deţinerea competenţelor de 
către elev;

- Acumularea de dovezi se realizează continuu pe perioada parcurgerii modulului.

- Evaluarea rezultatelor modulului se realizează în baza tuturor dovezilor, acumulate atât în 
procesul de evaluare formativă, cât şi sumativă.

Dacă pentru cadrul didactic evaluarea reprezintă ultima etapă în procesul de predare-învăţare, 
atunci pentru elev, evaluarea este punctul de plecare pentru învăţare: elevii vor învăţa ceea ce ei 
ştiu că va fi evaluat.

O condiţie de importanţă majoră pentru Asigurarea unei învăţări eficiente este ca elevul să ştie 
clar care sunt aşteptările la final de modul. Lipsa de claritate, în mare parte, va duce la evaluări 
negative, dificultăţi de învăţare şi performanţe joase ale elevilor.

Prin urmare, pentru a asigura parcurgerea cu succes a modulului şi formarea competenţelor 
profesionale, specifice modulului, se recomandă ca la început de modul cadrul didactic să
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informeze elevii despre ceea ce ei trebuie să fie capabili să facă/demonstreze la final de modul 
(rezultatele învăţării), dar şi despre modalitatea şi criteriile de evaluare.

Conexiunea dintre învăţare şi evaluare va fi asigurată la începutul procesului de învăţare în aşa 
fel ca elevii să ştie cum rezultatele lor vor fi măsurate. Deci, provocarea pentru cadrele didactice 
este să asigure conexiunea dintre metodele didactice, tehnicile şi criteriile de evaluare, precum şi 
rezultatele învăţării. Această conexiune dintre predare, evaluare şi finalităţile de învăţare ajută ca 
întreaga experienţă de învăţare să fie mai transparentă.

În procesul de formare profesională se utilizează o gamă amplă de modalităţi de evaluare:

• evaluarea iniţială,
• evaluarea formativă,
• evaluarea sumativă,
• evaluarea pentru certificare.

Evaluarea iniţială  stabileşte nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi a competenţelor 
formate la elevi. În cadrul curriculumului acest tip de evaluare se realizează la începutul 
procesului de instruire profesională cu scopul de a identifica nivelul de alfabetizare funcţională la 
elevi, precum şi aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire, realizate prin programe de 
recuperare.

În contextul unui învăţământ axat pe competenţe vectorul evaluării este orientat spre evaluarea  
form ativă  -  proces continuu de observare a formării elevului în procesul de instruire. Acest tip 
de evaluare se realizează pe tot parcursul activităţii de instruire şi oferă un feedback relevant în

În acest context, evaluarea formativă permite o remediere a procesului de învăţare la  etapele 
timpurii, dar atunci când produsul este expus pe masă, remedierea nu mai e posibilă, fiind vorba 
numai de un bilanţ -  evaluarea sumativă.

Astfel, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă şi continuă a competenţelor 
la elevi reflectate în standardul ocupaţional/calificarea profesională.

În acest context, în activitatea didactică va reuşi acel profesor care va oferi la lecţii un set de 
sarcini didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomiilor corespunzătoare, fapt care va 
permite valorificarea la maximum a potenţialului fiecărui elev şi va permite profesorului să 
ghideze şi să monitorizeze activitatea de formare a competenţelor profesionale la elevi.

În procesul de evaluare formativă sunt utilizate diverse modalităţi de evaluare: observaţia, 
răspunsuri orale ale elevilor, lucrări scrise, lucrările practice etc.

Un interes deosebit prezintă lucrările practice, în cadrul cărora elevii sunt puşi în situaţia de a 
executa ei însuşi, sub conducerea şi îndrumarea profesorului, diferite sarcini cu caracter aplicativ 
în vederea acumulării, fixării şi consolidării cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi 
deprinderilor. Astfel, lucrările practice presupun un volum mai mare de muncă independentă din 
partea elevilor.

La probele practice se evaluează procesul de executare a operaţiei profesionale / sarcinii practice, 
calitatea produsului finit şi prezentarea produsului după anumite criterii de evaluare. 
Concomitent se apreciază abilitatea executării unor operaţii separate în cadrul procesului de 
executare a sarcinilor practice.

Procesul de preparare a produselor/articolelor culinare va fi evaluat în baza fişelor tehnologice, 
iar calitatea produsului finit va fi apreciată conform criteriilor organoleptici.

În cadrul activităţilor practice, vor fi aplicate teste/probe practice autentice prin care se evaluează 
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele elevului, plasat într-o situaţie similară condiţiilor reale de 
viaţă din activitatea profesională.
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Evaluarea sum ativă  este o evaluare finală care evidenţiază nivelul de pregătire profesională a 
elevului implicat într-o activitate de formare după o anumită perioadă de timp fiind realizează 
prin: teste sumative, examene, teste/probe practice etc. Acest tip de evaluare are drept scop 
atestarea progreselor elevilor în formarea competenţelor. Prezentul curriculum recomandă 
realizarea evaluărilor sumative la finele fiecărui modul. În scopul aprecierii competenţelor 
formate, se recomandă evaluarea atât a cunoştinţelor teoretice, cât şi a abilităţilor practice.

În contextul instruirii modulare, evaluarea la final de modul urmăreşte mai multe obiective, 
precum:

- Oferă elevilor informaţii individuale referitor la rezultatele obţinute, gradul/nivelul de 
deţinere a competenţelor specifice modulului, precum şi dificultăţile de învăţare.

- Oferă profesorului informaţii referitor la nivelul de deţinere de către elevi a cunoştinţelor, 
abilităţilor şi competenţelor specifice modulului.

- Oferă profesorului informaţii referitor la modul şi gradul de realizare de către elevi a 
activităţilor planificate.

- Oferă profesorului informaţii de diagnosticare referitor la dificultăţile cu care se 
confruntă elevii în procesul de învăţare şi sugerează activităţi didactice suplimentare 
pentru îmbunătăţirea procesului de instruire.

- Armonizează instruirea cu obiectivele şi rezultatele instruirii în mod continu.

Evaluarea de certificare  este un proces de evaluare a nivelului de cunoştinţe, abilităţi, 
competenţe ale elevilor la sfârşitul unei perioade îndelungate de instruire (ciclu de învăţământ). 
Conform curriculumului o astfel de evaluare este realizată la încheierea procesului de 
instruire/formare, prin care elevul va demonstra deţinerea competenţelor profesionale formate, 
după care acesta primeşte un certificat de calificare.

Obiectivul major al evaluării este îmbunătăţirea procesului de învăţare. Deci, după evaluare, 
cadrele didactice nu se vor opri doar la constatări, ci vor dezvolta demersurile didactice 
întreprinse şi pe cele viitoare, încercând să îm bunătăţească activitatea, şi vor informa elevii 
despre rezultatele obţinute şi despre ceea ce este de făcut în viitor.
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