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REZUMAT. Curriculum-ul şcolar, înţeles ca ansamblu coerent al conţinuturilor organizate logic, psihologic şi cronologic care fac 
obiectul predării şi învăţării pe parcursul procesului educativ include explicit şi implicit elemente de tehnologii verzi prin care se 
urmăreşte formarea competenţelor necesare aplicării principiilor dezvoltării durabile în activitatea curentă – productivă şi cotidiană. 
Abordările atractive de tip interdisciplinar tind să se transforme într-o abordare transdisciplinară prin care educaţia pentru 
conservarea mediului şi a resurselor să fie eficientizată. Lucrarea porneşte de la o analiză SWOT a curriculum-ului actual, prezintă o 
serie de abordări interdisciplinare deja incluse în curriculum şi, pe baza obiectivelor formulate în Legea educaţiei, propune direcţii 
de acţiune pentru integrarea tehnologiilor verzi mai ales în curriculum-ul pentru domeniul tehnic (tehnologic, servicii şi resurse). 
Competenţele formate prin această abordare sunt transferabile în domeniile de activitate socio-economică şi oferă astfel, facilităţi 
legate de mobilitatea profesională şi eficientizarea utilizării forţei de muncă.   
 
Cuvinte cheie: curriculum şcolar, abordare interdisciplinară,  competenţe.  
 
ABSTRACT. School curriculum, understood as a coherent set of content organized logically, psychologicaly and chronologically, 
subject of teaching and learning throughout the educational process, includes explicit and implicit elements of green technology 
which aims at training the skills needed to apply the principles of sustainable development in the current work – daily and 
productive. Attractive interdisciplinary approaches tend to turn into a transdisciplinary approach in which education and resource 
conservation to be more effective. The paper starts with a SWOT analysis of current curriculum, interdisciplinary approach has some 
already included in the curriculum and, based on objectives set out in education law, propose directions of action to integrate green 
technologies into the curriculum especially for technical (technology, services and resources). The skills formed by this approach are 
transferable to areas of socio-economic activity and provides such facilities related to mobility and the efficient use of workforce. 
 
Keywords: curriculum, interdisciplinary approach, skills. 
 

1. INTRODUCERE 

În prezent, în învăţământul profesional şi tehnic din 
România se derulează un proces de reformă curriculară 
prin care se urmăreşte continuarea eforturilor de asigu-
rare a ocupării forţei de muncă şi a creşterii economice, 
dar şi punerea de acord a strategiei naţionale în 
domeniul formării profesionale cu strategia europeană. 

În context european, strategia UE până în anul 2020 
are stabilite trei priorităţi şi anume: creşterea inteli-
gentă, creşterea sustenabilă şi creşterea inclusivă, iar 
între ţintele acestei strategii care converg sistemului de 
învăţământ, se numără: 

− rata de ocupare (20-64 de ani) să crească de la 
69% la cel puţin 75%; 

− nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare să 
atingă 3% din PIB-ul UE; 

− atingerea obiectivului 20/20/20 (sau 30/20/20) 
referitor la schimbările climatice şi energie; 

− reducerea numărului persoanelor ameninţate de 
sărăcie cu 20 milioane. 

Comunicatul de la Bruges (dec. 2010) propune o 
viziune globală pentru sistemul de educaţie şi formare 
profesională pentru orizontul 2020 şi formulează 11 obiec-
tive strategice pentru perioada 2011-2020, precum şi 
22 de măsuri pe termen scurt, la nivel naţional, pentru 
perioada 2011-2014. Pentru educaţia şi formarea profe-
sională, aceste măsuri au o serie de implicaţii şi anume: 

− structurarea transparentă a calificărilor şi permea-
bilitatea subsistemelor; 

− calificări/competenţe pentru nevoi actuale şi vii-
toare; 

− competenţe verzi; 
− competenţe cheie, transversale, promovarea cetă-

ţeniei active; 
− dezvoltarea competenţelor de manangement al 

carierei; 
− promovarea antreprenoriatului; 
− recunoaşterea competenţelor dobândite în diferite 

contexte de învăţare; 
− sisteme flexibile, de calitate, atractive şi inclu-

sive, care să permită învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
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Între acestea, competenţele verzi, constituie o noutate 
la nivel naţional şi sunt menite să asigure o creştere 
economică sustenabilă, printr-o acţiune raţională asupra 
mediului fiind, la nivelul curriculum-ului, la fel de 
importante ca şi competenţele TIC. De altfel, competiţia 
globală, dezvoltarea demografică şi schimbările tehno-
logice au determinat creşterea cererii pentru calificări 
de nivel mediu şi superior şi promovarea triunghiului 
cunoaşterii (educaţie – cercetare – inovare).  

2. DOMINANTE ALE CURRICULUM-ULUI 
ACTUAL ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

Curriculum-ul din învăţământul profesional şi 
tehnic este parte a curriculum-ului naţional şi o analiză 
SWOT a acestuia poate evidenţia următoarele: 

Puncte tari: 
− se axează pe rezultate ale învăţării şi este eva-

luat/certificat pe bază  de competenţe; 
− formează competenţe cheie, transferabile, pentru 

a sprijini mobilitatea ocupaţională, dezvoltatarea carierei 
şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi compe-
tenţe specifice pentru a răspunde nevoilor angajatorilor; 

− este modularizat, fiecare modul putând fi studiat 
şi evaluat independent; 

− include o componentă în dezvoltare locală, prin 
care se ţine seama de nevoile specifice ale agenţilor 
economici din zonă/regiune; 

− integrează învăţarea la locul de muncă; 
− are în vedere mobilitatea şi flexibilitatea pe piaţa 

muncii; 
Puncte slabe: 
− este adaptat şi ameliorat continuu (dar nu 

integral) la dezvoltările din domeniul educaţional şi la 
cele tehnologice; 

− se centrează pe interesele elevilor şi pe cele ale 
angajatorilor; 

− este rezultatul parţial al unor negocieri inter-
instituţionale, în ceea ce priveşte semnificaţia formării 
profesionale iniţiale şi a celei continue. 

Oportunităţi: 
− prevederi ale Legii educaţiei naţionale prin care 

este avută în vedere acordarea şi armonizarea curri-
culum-ului naţional cu politicile şi strategiile europene; 

− creşterea gradului de implicare conştientă a 
factorilor interesaţi în formarea profesională iniţială; 

− utilizarea de concepte, principii şi abordări coerente; 
− finalităţile educaţiei şi formării profesionale prin 

învăţământul profesional şi tehnic. 
Ameninţări: 
− dificultăţi în furnizarea calificărilor la nivelul 

unităţilor de învăţământ, în lipsa unor reglementări 

legislative cu privire la parteneriatul activ cu agenţii 
economici; 

− insuficienta corelare între competenţe-conţinuturi-
rezultate observabile la nivelul unor calificări (fie depă-
şite, fie de graniţă) de acelaşi nivel, sau de nivele 
diferite. 

În Legea educaţiei naţionale, la capitolul „Dispoziţii 
generale”, este precizată finalitatea principală a educaţiei 
şi formării profesionale şi anume formarea competenţelor, 
înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de 
cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini necesare 
pentru: 

− împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realiza-
rea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi 
aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot 
parcursul vieţii; 

− integrarea socială şi participarea cetăţenească 
activă în societate; 

− ocuparea unui loc de muncă şi participarea la 
funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile; 

− formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe 
valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi 
universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 

− educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului; 

− cultivarea sensibilităţii faţă de problematica 
umană, faţă de valorile moral-civice şi respectului 
pentru mediul înconjurător natural, social şi cultural.    

Simpla lecturare a acestor competenţe demonstrea-
ză accentul pus pe integrarea în curriculum-ul şcolar a 
cunoştinţelor şi deprinderilor care să-i permită absol-
ventului să acţioneze în economie şi în societate ca 
persoană responsabilă şi în concordanţă cu principiile 
dezvoltării durabile. 

Mai mult, Legea educaţiei stabileşte că, la nivelul 
curriculum-ului, componenta opţională are o pondere de 
30 % şi că, pentru fiecare disciplină/modul, cadul 
didactic are la dispoziţie, dincolo de orele de redare şi 
evaluare, 25 % din timpul alocat disciplinei/modulului 
respectiv. De aici rezultă aşadar, amplificarea facilităţi-
lor de corelare a contextelor de învăţare cu ţintele 
existente la nivel european: formarea profesională în 
calificări care să permită, din punct de vedere 
educaţional, practicarea unei/unor ocupaţii şi exersarea 
competenţelor cheie transferabile necesare integrării 
sociale, integrării rapide şi cu succes pe piaţa muncii şi 
continuarea învăţării pe tot parcursul vieţii. Docu-
mentele strategice naţionale şi europene au drept scop 
declarat, creşterea potenţialului inovativ şi a relevanţei 
curriculum-ului pentru piaţa muncii prin formarea 
acelor competenţe cheie şi profesionale care să garan-
teze integrarea elevilor pe piaţa muncii. 
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3. ELEMENTE DE TEHNOLOGII VERZI  
ÎN CURRICULUM-UL ŞCOLAR 

 Abordarea problemei integrării tehnologiilor verzi 
în curriculum-ul şcolar presupune două aspecte princi-
pale: problema infrastructurii necesare (dotare materială 
şi resursă umană) şi problema strategiei didactice/ 
metodice prin care se poate atinge acest obiectiv. 

Dacă prima problemă este una care aparţine macro-
sistemului de învăţământ, cea de-a doua este în mod 
curent accesibilă, sub multiple aspecte, în activitatea 
didactică obişnuită. Oportunităţile oferite de conţi-
nuturile referitoare la tehnologiile verzi sunt numeroase 
şi permit promovarea unor concepte şi aplicaţii din 
ştiinţă, tehnologie, inginerie, matematică etc. prin care 
elevii sunt expuşi unui proces educaţional interactiv şi 
eficient. În combinaţie cu instruirea contextualizată pe 
bază de proiecte, subiectele de tehnologie verde permit 
conectarea elevului la problematica lumii reale, dez-
voltarea gândirii critice şi a abilităţilor creative de 
rezolvare a problemelor, ceea ce constituie o bază 
temeinică pentru succesul în formarea profesională 
iniţială. Chiar şi în absenţa unei structuri hardware (de 
altfel, dezirabilă) sau a unor softuri educaţionale dedi-
cate, elevii îşi pot consolida – printr-o tehnologie e-
learning interactivă – conceptele teoretice cu sarcini 
autentice de lucru legate de tehnologiile ecologice, 
energiile alternative, construcţii şi transport „verzi” etc.  

La modulele care abordează conţinuturi referitoare 
la tehnologii specifice sunt deja incluse teme despre 
surse alternative/regenerabile de energie, conservarea 
resurselor, reciclarea/refolosirea matrialelor. În cazul 
specializărilor pentru domeniul construcţii, se studiază 
materiale şi tehnologii specifice construcţiilor „verzi”, 
iar în domeniul transporturi, se învaţă despre principiile 
şi mijloacele de transport  „verde”.    

Organizarea acestora într-un pachet unitar şi aso-
cierea cu materiale de învăţare în format electronic 
(imagini, glosare, fişiere audio-video, prezentări, scenarii 
interactive etc.), chiar evaluarea electronică (prin care se 
generează rapoarte privind performanţa obţinută) permit 
desfăşurarea unui proces de instruire eficient şi 
cuprinzător, în care fiecare elev învaţă în ritmul său şi 
în care motivaţia este stimulată intens. 

O unitate de învăţare cu titlul „tehnologiile verzi” ar 
putea cuprinde teme despre: resurse naturale, comporta-
mente ecologice, poluarea şi efectele sale, energie 
regenerabilă şi energie epuizabilă (combustibilii fosili), 
efectul de seră şi schimbările climatice, surse alternative 
de energie şi eficienţa lor.   

Pentru modulele care abordează conţinuturi referi-
toare la materii prime şi materiale, studiul surselor de 
energie poate fi îmbogăţit prin includerea unei unităţi 
de învăţare referitoare la surse alternative de energie: în 

cadrul acesteia elevii au posibilitatea să exploreze 
progresele ştiinţifice care fac energiile alternative mai 
accesibile şi mai eficiente: cum sunt utilizate resursele 
alternative (energia solară, eoliană, nucleară, hidro-
electrică, geotermală) pentru producerea energiei. 
Conexiunile interdisciplinare cu fizica, electrotehnica, 
matematica pot fi valorificate în cadrul unor activităţi 
de învăţare relevante prin care să fie demonstrat, de 
exemplu, principiul de funcţionare al generatoarelor 
electrice folosind surse regenerabile, sau calcularea 
necesarului energetic într-o gospodărie şi proiectarea 
unui sistem de energie solară pe baza acestui necesar. 

Pentru specializările aparţinând domeniului transpor-
turilor rutiere se impune, în contextul acestei abordări, o 
unitate de învăţare sub genericul transportul „verde”: 
vehicule hibride şi vehicule alimentate cu combustibil 
verde, inclisiv pe bază de hidrogen, energie electrică, 
etanol. Şi în acest caz sunt valorificabile conexiunile 
interdisciplinare cu chimia, prin care elevii experimen-
tează, într-un mediu virtual, electroliza apei prin care se 
separă hidrogenul ce poate fi folosit drept combustibil. 
De asemenea, ei învaţă despre măsurile ce trebuie luate 
pentru reducerea consumului de combustibil (studiu de 
caz, gândire critică, responsabilitate cetăţenească, prote-
jarea mediului) şi despre consecinţele poluării asupra 
mediului, climei, sănătăţii (conexiuni interdisciplinare 
cu geografia, biologia, matematica). Temele care pot fi 
incluse în această unitate de învăţare, nu pot exclude 
elemente de istoria transporturilor, principiul motorului 
cu ardere internă, electroliza şi hidrogenul, vehicule 
experimentale cu hidrogen, vehicule hibride, transmisia 
mişcării şi dezavantajele vehiculelor hibride, utilizarea 
energiei eoliene şi solare în transporturi,  procedee 
moderne de reducere a consumului de combustibil.   

În figura 1 este prezentată interfaţa unui soft inter-
activ pentru tema „vehicule hibride” în care se prezintă 
posibilităţile de funcţionare şi transmisia mişcării pentru 
fiecare sursă de energie: motorul cu ardere internă şi moto-
rul electric; interfaţa permite deschiderea unor link-uri 
către alte softuri prin care se realizează conexiunile 
interdisciplinare cu electrotehnica, chimia, fizica etc.     

Pentru specializările domeniului construcţii civile 
se impune o unitate de învăţare prin care elevii să înveţe 
strategii de proiectare şi metode de construcţie folosite 
pentru a crea structuri eficiente energetic. Elevii pot 
explora tehnologii de construcţii utilizate inclusiv pen-
tru echiparea unei case, astfel încât aceasta să răspundă 
cerinţelor de eficienţă energetică; ei învaţă despre 
modalităţi de a proiecta şi construi o casă „verde”: 
sisteme de încălzire solară pasivă, de răcire, gestionarea 
temperaturii apei, diverse tehnologii prin care se poate 
înmagazina energie electrică pentru uzul direct. De 
asemenea, se pot include teme despre construcţiile 
ecologice şi despre materialele moderne folosite în 
construcţiile „verzi”.  
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Fig. 1. Interfaţa soft-ului interactiv pentru 

unitatea de învăţare „vehicule hibride”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Interfaţa softului interactiv pentru unitatea 
de învăţare „construcţii verzi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru toate specializările din învăţământul profesi-

onal şi tehnic se impune parcurgerea unei unităţi de 
învăţare despre conservarea resurselor, în care să fie 
investigate resursele naturale şi modul în care acestea 
sunt utilizate în industrie, agricultură şi viaţa de zi cu zi. 
Această unitate, s-ar axa pe gradul nostru de dependenţă 
de mediul înconjurător şi pe modalităţile de a proteja 
resursele pe care acesta le deţine. Elevii pot dobândi o 
înţelegere a modului în care tehnologia şi ştiinţa joacă 
un rol important în conservarea, păstrarea, reciclarea şi 
monitorizarea stării de sănătate a mediului; asupra eli-
minării corecte a deşeurilor precum şi asupra modului 
de utilizare a resurselor naturale cu înţelepciune, pentru 
beneficiul tuturor, pe termen lung. 

Temele care s-ar putea include în această unitate de 
învăţare: resurse naturale şi energia regenerabilă, resurse 
non-regenerabile, conservarea resurselor în industrie, 
deşeuri, conservarea solului şi a apei, fauna sălbatică, eco-
sisteme, conservarea mediului ca efort al comunităţii. 

4. CONCLUZII 

Abordarea tehnologiilor verzi în cadrul curriculum-
ului pentru învăţământului profesional şi tehnic, se poate 

realiza gradual, pornind de la introducerea elevilor în 
universul tehnologiilor ecologice şi al dezvoltării durabile 
până la învăţarea prin descoperire a efectelor asupra 
societăţii, spre şansa de a rezolva probleme din lumea 
reală pe baza experimentelor derulate în şcoală. 

Obiectivele generale ale unui astfel de curriculum 
includ:  

− consolidarea cunoştinţelor din domeniul tehnolo-
giilor verzi şi a abilităţilor de comunicare în cursul 
pregătirii pentru lumea reală;  

− înţelegrea tehnologiilor moderne ca soluţii ale 
limitărilor de mediu pe parcursul dezvoltării tehnicii şi 
tehnologiei; 

− analizarea problemelor şi articularea unor soluţii, 
eventual experimentarea lor;  

− imaginarea unor soluţii pentru a susţine dezvol-
tarea durabilă pe planetă.  
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