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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Acest curriculum se aplică pentru calificarea TEHNICIAN AUDIO – VIDEO corespunzător 

profilului TEHNIC, domeniul de pregătire profesională PRODUCȚIE MEDIA. 

 

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent 

calificării mai sus menţionate. 

 

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 4 

Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module: 

 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  

tehnice generale (URI) 
Denumire modul 

URÎ 5. Planificarea și organizarea producției MODUL I Planificarea și organizarea 

producțieie      

Unitatea de rezultate ale învăţării –  

tehnice specializate (URI) 
Denumire modul 

URÎ 8. Monitorizarea parametrilor semnalelor 

audio - video 

 

MODUL II  Parametrii semnalelor audio - 

video 

 

URÎ 6. Selectarea  informaţiilor audiovizuale 

pentru diferite aplicaţii media 

 

**Modulul Aplicații multimedia corespunzător 

URÎ Selectarea  informaţiilor audiovizuale 

pentru diferite aplicaţii media se va dezvolta și 

evalua în clasa a XII-a pentru următoarele 

Rezultate ale învățării: 6.1.4.; 6.1.5.; 6.1.6; 

6.2.3; 6.2.4.;6.2.7.; 6.2.8; 6.2.9.; 6.2.13.; 

6.2.14; 6.2.15; 6.2.16; 6.2.17; 6.2.18, 6.2.19; 

6.2.20; 6.2.21; 6.2.22; 6.2.23;  6.3.5.; 

6.3.6;6.3.7.; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.10 

Modul  III Aplicații multimedia ** 

 

* Denumirea şi conţinutul 

modulului/modulelor vor fi stabilite de către 

unitatea de învăţământ în parteneriat cu 

operatorul economic/instituția publică 

parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 

 

Modul IV ………………………. 

Curriculum în dezvoltare locală* 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Clasa a XII-a 

Ciclul superior al liceului – filiera tehnologică 

 

Calificarea: TEHNICIAN AUDIO - VIDEO 
Domeniul de pregătire profesională:PRODUCȚIE MEDIA 

 

 

Cultură de specialitate și pregătire practică 

 

Modul I. Planificarea și organizarea producției 

Total ore/an:          62 

    din care:  Laborator tehnologic      31 

      Instruire practică     ... 

 

Modul II. Parametrii semnalelor audio-video 

Total ore/an:        217 

    din care:  Laborator tehnologic      62 

      Instruire practică      62 

 

Modul III. ……………………….Curriculum în dezvoltare locală* 

Total ore/an:         62 

    din care:  Laborator tehnologic       - 

      Instruire practică       - 

 

Total ore/an = 11 ore/săpt. x 31 săptămâni = 341 ore/an 

 

Stagii de pregătire practică 

 

Modul IV. Aplicații multimedia** 
Total ore/an:        150 

    din care:  Laborator tehnologic      90 

      Instruire practică      60 

 

Total ore /an = 5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an 

 

TOTAL  GENERAL: 491 ore/an 

 

Notă:  

Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la operatorul 

economic/instituția publică parteneră 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 

parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 

** Modulul Aplicații multimedia corespunzător URÎ Selectarea  informaţiilor audiovizuale 

pentru diferite aplicaţii media, se va dezvolta și evalua în clasa a XII-a pentru următoarele 

Rezultate ale învățării: 6.1.4.; 6.1.5.; 6.1.6; 6.2.3; 6.2.4.;6.2.7.; 6.2.8; 6.2.9.; 6.2.13.; 6.2.14; 

6.2.15; 6.2.16; 6.2.17; 6.2.18, 6.2.19; 6.2.20; 6.2.21; 6.2.22; 6.2.23;  6.3.5.; 6.3.6;6.3.7.; 6.3.8; 

6.3.9; 6.3.10 
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. 

MODUL I. PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI 
 Notă  introductivă 

 

Modulul „Planificarea și organizarea producției”, componentă a ofertei educaţionale 

(curriculare) pentru calificarea profesională Tehnician audio - video domeniul de pregătire 

profesională Producție Media face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică 

săptămânală aferente clasei a XII-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 

Modulul are alocat un numărul de 62 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

- laborator tehnologic                     31 ore 

 

Modulul „Planificarea și organizarea producției” este centrat pe rezultate ale învăţării şi 

vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa 

muncii în una din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 

4, Tehnician audio - video, din domeniul de pregătire profesională Producție Media sau în 

continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.  

Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de 

pregătire profesională pentru calificarea  Tehnician audio - video. 

 

 Structură modul  

 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

URÎ 1 Planificarea şi organizarea producţiei 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.2.1 

5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 

5.2.5. 

5.3.1 

5.3.2. 

1.1.1 Procesul de producţie: 

- conceptul de proces de producţie; 

- procese industriale; procese non-industriale; 

- clasificarea proceselor de producţie; 

1.1.2. Componentele procesului de producţie: 

- etapele procesului de de producţie; 

- mărimi de intrare ale subsistemului proces de 

producţie; 

- mărimide ieşire ale subsistemului proces de 

producţie; 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

 

5.2.6. 

5.2.7. 

5.2.8. 

5.2.9. 

5.2.10. 

5.2.11. 

5.3.3. 1.1.3. Organizarea producţiei: 

- tipuri de producţie (definire. clasificare, 

importanţă); 

- caracteristici ale tipurilor de producţie; 

1.1.4. Metode de organizare a producţiei: 

- metode de organizare a producţiei de bază 

 (în flux, pe grupe omogene de echipamente sau 

proces tehnologic, celulare,automatizate); 

- caracteristici; 

- forme/variante de organizare; 

- elemente de calcul ale unei linii de producţie; 

1.1.5. Tendinţe actuale şi de perspectivă în 

organizarea producţiei: 

- metoda programării liniare; 

- metoda  „Just in time”; 

- metoda PERT; 

 



Calificarea profesională: Tehnician audio - video 

Clasa a XII-a, domeniul de pregătire profesională: Producție media 

 

5.1.6. 

5.1.7 

5.1.8. 

5.1.9. 

5.1.12. 

5.1.13. 

5.1.14. 

5.1.15. 

5.1.16. 

 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

1.1.6.  Planificarea activităţilor de producţie: 

- fişa tehnologică-structură; 

- documentele necesare lansării în producţie; 

1.1.7.  Activitatea de programare a producţiei: 

- lansarea producţiei; 

- urmărirea producţiei; 

 Funcţii. Obiective 

1.1.8.  Structura organizatorică a unei 

întreprinderi: 

- niveluri de calificare; 

- structura personalului unei întreprinderi; 

1.1.9. Necesarul de resurse materiale: 

- planificarea necesarului de resurse; 

 

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii 

prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii 

rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

 

 calculator / reţea de calculatoare, video-proiector;  

 filme cu procese de producţie specifice domeniului; 

 soft-uri specializate în planificarea şi organizarea producţiei 

 

 Sugestii metodologice  

 

Conţinuturile modulului „Planificarea și organizarea producției” trebuie să fie abordate într-o 

manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 

conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 

colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia 

didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Modulul „Planificarea și organizarea producției” are o structură flexibilă, deci poate 

încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea 

se recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire 

practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform 

recomandărilor menţionate mai sus. 

Pregătirea în cabinete / laboratoare tehnologice / ateliere de instruire practică din unitatea de 

învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor 

învăţării. 

 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 

variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 

inclusiv adaptarea la elevii cu CES. 

Aceste activități de învățare vizează: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale 

elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu 

activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de 

idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda 
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mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda 

ciorchinelui, etc; 

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele 

cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile 

de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul 

individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului 

etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor 

de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

 Elaborarea de referate interdisciplinare; 

 Activităţi de documentare; 

 Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri); 

 Problematizarea; 

 Demonstraţia; 

 Investigaţia ştiinţifică; 

 Învăţarea prin descoperire; 

 Activităţi practice; 

 Studii de caz; 

 Jocuri de rol; 

 Simulări; 

 Elaborarea de proiecte; 

 Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare; 

 Activităţi de lucru în grup/ în echipă. 

 

 

 

 

 

Se propune următorul exemplu de activitate de învăţare: 

Rezultate ale învăţării/competenţele vizate: 

Abilităţi: 

5.2.5. Schiţarea intrărilor şi ieşirilor unui proces de producţie; 

Atitudini: 

5.3.2. Utilizarea rezultatelor învăţării în rezolvarea de probleme specifice activităţii desfăşurate; 

Tema: Componentele procesului de producţie 
Tipul activităţii: Harta conceptuală tip sistem  

Hărțile conceptuale (“conceptual maps”) sau hartile cognitive (“cognitive maps”) reprezintă un 

mod diagramatic de expresie, un important instrument pentru predare, învațare, cercetare și 

evaluare la toate nivelurile și la toate disciplinele. Creează legaturi între concepte în procesul 

învățării. Modul lor de realizare poate sa fie unul strict-dirijat sau lăsat la alegerea elevului. 

Astfel profesorul poate să impună ce concepte să fie folosite sau elevul poate fi lăsat să-și aleagă 

singur atât conceptele cât și să stabilească singur relațiile dintre acestea. 
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În construirea unei hărți conceptuale se disting șapte etape: 

         Etapa 1: Se scriu conceptele cheie (10-15): harta conceptuală, grafic, noduri, concepte,   

trimiteri, cuvinte de legatură. Se transcrie fiecare concept și fiecare exemplu pe o foaie de hârtie. 

         Etapa 2: Se aranjeaza mai întâi conceptele pe o foaie mare (un poster) astfel: conceptele 

generale (abstracte) se situează în susul foii, iar celelalte mai jos. 

         Etapa 3: Se vor aranjează conceptele astfel încât să decurgă unul din celalalt. 

         Etapa 4: Se trasează linii de la conceptele de sus către cele de jos cu care relaționează și 

pentru conceptele de pe aceleași nivele. Aranjamentul poate fi modificat continuu. 

         Etapa 5: Urmatoarea etapă este cea mai importantă și poate cea mai grea: pe liniile de 

interconectare se scrie un cuvânt care să explice relația dintre conceptele conexate. Se pot în 

continuare rearanja bucățile de hârtie, astfel încât relațiile dintre concepte/idei să fie ușor de 

vizualizat. 

         Etapa 6: Se trec și exemplele sub conceptele de care aparțin și se conectează de acestea 

printr-un cuvant de genul: exemplu. 

         Etapa 7: Se copiază rezultatul obținut, realizând harta conceptuală pe o foaie de hârtie.  

Pentru exemple se alege o forma geometrică diferită de cea a conceptelor sau niciuna. 

Exemplificare 

Sugestii: 

- elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual; 

- timp de lucru 20 minute. 

Conţinutul: Exemplificarea etapelor şi reprezentarea schematică a intrărilor-ieşirilor unui proces 

de producţie specific domeniului de pregătire. 

Obiectivul: Această activitate vă va ajuta să aprofundaţi şi să sintetizaţi informaţiile referitoare 

la componentele unui proces de producţie. 

Durata: 20 minute 

Sarcina de lucru: Folosind fişele de documentare, diferite surse (Internet, cărţi de specialitate, 

caietul de notiţe, etc), obţineţi informaţii despre etapele uni proces de producţie specific 

domeniului de pregătire profesională  şi organizaţi-le după modelul următor: 
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ETAPELE PROCESULUI DE PRODUCȚIE 

Intrările sistemului sunt 

RESURSELE 

grupate astfel 

Ieșirile sistemului 

sunt 

REZULTATELE 

grupate astfel 

- resurse umane 

- resurse materiale 

- resurse financiare 

- resurse informaționale 

- rezultate materiale 

- rezultate financiare 

- rezultate informaționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se copiază harta conceptuală obţinută pe o foaie de hârtie, plasând conceptele şi exemplele 

aferente acestora în interiorul unei figuri geometrice 

Evaluare: Se prezintă ideiile în faţa clasei. 

 

 

Principalele avantaje ale utilizării hărţilor conceptuale:  

 facilitează evaluarea structurilor cognitive ale elevilor, cu accent pe relaţiile stabilite între 

concepte, idei etc.; 

 determină elevii să practice o învăţare activă, logică; 

 permit profesorului să emită aprecieri referitoare la eficienţa stilului de învăţare al 

elevilor şi să îi ajute să-şi regleze anumite componente ale acestuia; 

  asigură „vizualizarea” relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pregătirii 

elevilor; 

 facilitează surprinderea modului în care gândesc elevii, a modului în care îşi construiesc 

demersul cognitiv, permiţând ulterior diferenţierea şi  individualizarea instruirii; 

 pot fi integrate cu succes în orice strategie de evaluare; 

 pot servi ca premise pentru elaborarea unor programe eficiente de ameliorare, recuperare, 

accelerare sau în construcţia unor probe de evaluare.  

 permit evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor cognitive propuse, dar pot evidenţia 

şi elemente de ordin afectiv; 

 subsumate demersului de evaluare formativă, evidenţiază progresul în învăţare al 

elevilor;  

 pot fi valorificate în secvenţele următoare de instruire etc..  

 

 Sugestii privind evaluarea 
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Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 

măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii 

au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

a. Continuă: 

 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea 

de evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor. 

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la 

cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

b. Finală: 

 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ 

învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, 

abilităţilor şi atitudinilor. 

 

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă: 

 Fişe de observaţie; 

 Fişe test; 

 Fişe de lucru; 

 Fişe de documentare; 

 Fişe de autoevaluare/ interevaluare; 

 Eseul; 

 Referatul ştiinţific; 

 Proiectul; 

 Activităţi practice; 

 Teste docimologice; 

 Lucrări de laborator/practice. 

 

 

Se propune următorul exemplu de instrument de evaluare: 

Rezultate ale învăţării/competenţele vizate: 

Abilităţi: 

5.2.5. Schiţarea intrărilor şi ieşirilor unui proces de producţie; 

Atutudini: 

5.3.2. Utilizarea rezultatelor învăţării în rezolvarea de probleme specifice activităţii desfăşurate 

Tema: Componentele procesului de producţie 
Cerinţă: Realizează şi prezintă un eseu în care să exemplifici toate ieşirile obţinute la societatea 

comercială al cărei întreprinzător doreşti să fii. 

Termeni-cheie 

Procese de producţie  Criterii de clasificare  Componentele procesului  

- tehnologice  1. după modul de participare 

la obţinerea produsului finit;  
• intrări:  

- de muncă  - resurse umane  - de muncă  

- naturale  2. după modul de executare;  - resurse materiale  

 3. după modul de obţinere a 

produselor finite din  

materia primă;  

4. după periodicitatea 

desfăşurării lor în timp;  

- resurse financiare  

- resurse informaţionale  

• realizarea procesului de  

producţie, prin:  
- operaţii  
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5. după natura tehnologică a 

operaţiilor  

executate;  

6. după natura activităţilor 

desfăşurate.  

- faze  

- treceri  

- mânuiri  

- mişcări  

• ieşiri:  
- rezultate concrete, materiale 

şi  

financiare  

- rezultate sintetice  

 

Instrucţiuni pentru elevi  

Se vor avea în vedere  

- utilizarea limbajului de specialitate şi coerenţa exprimării; 

- integrarea corectă şi completă a termenilor cheie specificaţi. 
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MODUL II. PARAMETRII SEMNALELOR AUDIO - VIDEO 

 

 Notă  introductivă 

 
Modulul „Parametrii semnalelor audio - video”, componentă a ofertei educaţionale 

(curriculare) pentru calificarea profesională Tehnician audio - video domeniul de pregătire 

profesională Producție Media face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică 

săptămânală aferente clasei a XII-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 

Modulul are alocat un numărul de 217 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

- laborator tehnologic                     62 ore 

- instruire practică   62 ore     
 

Modulul „Parametrii semnalelor audio - video” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 

dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa muncii în una 

din ocupaţiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 4, Tehnician 

audio - video, din domeniul de pregătire profesională Producție Media sau în continuarea 

pregătirii într-o calificare de nivel superior.  

Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de 

pregătire profesională pentru calificarea  Tehnician audio - video. 

 

 Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

 

 

URÎ 9  PARAMETRI 

SEMNALELOR AUDIO - VIDEO 
 

 

 

Conţinuturile învăţării 
Rezultate ale învăţării (codificate 

conform SPP) 

Cunoştinţe 

 
Abilităţi Atitudini 

8.1.1. 8.2.1. 

8.2.2. 

8.2.3. 

8.2.4. 

8.3.1. 

8.3.2. 

1. Televiziunea şi lanţul Tv 

1.1. Sisteme de televizune; 

1.2. Camera Tv; 

1.3. Canalul Tv şi receptorul TV; 

8.1.2. 8.2.5. 

8.2.6. 

8.3.3. 

8.3.4. 

2. Metode de explorare a imaginii utilizate în televiziune 

2.1. Imagini în mişcare; 

2.2. Parametri de explorare pentru sistemele Tv uzuale; 

8.1.3. 

8.1.4. 

8.2.7. 

8.2.8. 

8.2.9. 

8.3.5. 3. Semnalul video complex 

3.1. Compenete, formă, spectrul semnalului; 

4. Semnale în Tv color 

4.1. Semnale primare de culoare, semnale derivate 

(componente, formă, parametrii) 

8.1.5. 8.2.10. 8.3.6. 

8.3.7. 

5. Redarea imaginilor Tv 

5.1. Redarea imaginilor Tv-LCD; 

5.2. Redarea imaginilor Tv-PDP; 

8.1.6. 8.2.11. 

8.2.12. 

8.2.13. 

8.3.8. 

8.3.9. 

8.3.10. 

6. Sunetul în producţiile de televiziune 

6.1. Echipamente de înregistrare audio în studioul Tv; 

6.2. Condiţii de audiţie; 
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8.1.7. 

8.1.8. 

8.2.14. 

8.2.15. 

8.2.16. 

8.3.11. 

8.3.12. 

7. Sistemul de distribuire al semnalelor audio-video în 

studioul de televiziune 

7.1. Elemente componente; 

 

 

 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, 

materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare 

dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

 

- Monitor TV 

- Cameră video TV 

- Cabluri de legătură 

- Mixer 

- Video-recorder 

- Generator efecte 

 

 Sugestii metodologice  
 

conţinuturile modulului „Parametrii semnalelor audio video” trebuie să fie abordate într-o 

manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 

conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 

colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia 

didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Modulul „Parametrii semnalelor audio-video” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, 

în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se 

recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire 

practică din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform 

recomandărilor menţionate mai sus. 

Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de 

învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor 

învăţării. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 

variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 

inclusiv adaptarea la elevii cu CES. 

Aceste activități de învățare vizează: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale 

elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu 

activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de 

idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda 

mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda 

ciorchinelui, etc; 

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele 

cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile 

de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul 

individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului 



Calificarea profesională: Tehnician audio - video 

Clasa a XII-a, domeniul de pregătire profesională: Producție media 

 

etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor 

de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

 Elaborarea de referate interdisciplinare; 

 Activităţi de documentare; 

 Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri); 

 Problematizarea; 

 Demonstraţia; 

 Investigaţia ştiinţifică; 

 Învăţarea prin descoperire; 

 Activităţi practice; 

 Studii de caz; 

 Jocuri de rol; 

 Simulări; 

 Elaborarea de proiecte; 

 Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare; 

 Activităţi de lucru în grup/ în echipă. 

 

Se propune următorul exemplu de activitate de învăţare: 

Exemplu: Utilizarea metodei cubului pentru recunoaşterea echipamentelor lanţului Tv şi a 

funcţiunilor acestora  
 

• Este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de vedere. 

• Metoda poate fi folosita în orice moment al lectiei. ordari complexe. 

• Poate fi folosită cu orice tip de subiect sau orice grupade vârsta. 

• Ofera elevilor posibilitatea de a-si dezvolta competentele necesare unor abilități 

Modalitate de realizare: 

- Se realizeaza un cub ale carui fete pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite; 

- Pe fiecare fata a cubului se scrie câte una dintre urmatoarele instructiuni: DESCRIE, 

COMPARA, ANALIZEAZA, ASOCIAZA, APLICA, ARGUMENTEAZA. 

- Este recomandabil ca fetele cubului sa fie parcurse în ordinea prezentata, urmând pasii de la 

simplu la complex. 

- Se cere elevilor sascrie timp de 2 - 4 minute pe subiectul lectiei descriindu-l din toate punctele 

de vedere (forma, culoare, marime) într-un timp limitat. 

Indicatiile extinse pentru cele sase fete sunt: 

Descrieti – priviti obiectul cu atentie ti descrieti ceea ce vedeti; 

Comparati - cu ce este similar? De ce difera? 

Asociati - la ce va face sa va gânditi? Ce va inspira? Eliberati-va mintea ti cautati asociatii pentru 

acest obiect. 

Analizati – spuneti cum este facut, din ce si ce parti contine? 

Aplicati: - Cum poate fi utilizat? 

Argumentati - pro sau contra. Luati o pozitie si  folositi orice fel de argumente logice pentru a 

pleda în favoarea sau împotriva subiectului. 

 

 Rezultate ale învăţării/competenţele vizate: 

Abilităţi: 

8.2.1. Identificarea principalelor elemente ale unui sistem Tv; 

8.2.2. Recunoaşterea echipamentelor lanţului Tv şi a funcţiunilor acestora; 

Atutudini: 

8.3.1. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice domeniului în comunicarea profesională; 
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 Tema: 1.3. Canalul Tv şi receptorul TV; 

Enunţ: 

Folosiţi un cub care semnifică, în mod simbolic, tema ce urmează a fi explorată: 

Elelmentele unui sistem de televiziune. Cubul are înscrise pe fiecare dintre feţele sale 

Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează. 

Pe tablă, profesorul detaliază cerinţele de pe feţele cubului cu următoarele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Elevii vor fi grupaţi în şase echipe (câte una pentru fiecare faţă a cubului) la mesele de 

lucru; 

 Timp de lucru: 10 minute 

 Participarea la completarea fişei comune va fi dirijată de profesor, care trebuie 

sa încurajeze participarea tuturor elevilor din grupurile constituite; 

 La finalul exerciţiului se va comenta şi se va completa întreaga structură cu explicaţiile de 

rigoare. 

 Forma finala a conţinuturilor realizate de fiecare grupă este împartasita întregii clase (30 

minute – câte cinci minute pentru fiecare fata a cubului). 

 Lucrarea în forma finală poate fi desfasurata pe tabla. 

 

 Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 

măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii 

au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

c. Continuă: 

 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea 

de evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor. 

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 
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 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la 

cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

d. Finală: 

 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ 

învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, 

abilităţilor şi atitudinilor. 

 

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă: 

 Fişe de observaţie; 

 Fişe test; 

 Fişe de lucru; 

 Fişe de documentare; 

 Fişe de autoevaluare/ interevaluare; 

 Eseul; 

 Referatul ştiinţific; 

 Proiectul; 

 Activităţi practice; 

 Teste docimologice; 

 Lucrări de laborator/practice. 

 

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

 Proiectul,  

 Studiul de caz,  

 Portofoliul,  

 Testele sumative. 
 

Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de 

tip sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce 

priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 

Se propune următorul exemplu de instrument de evaluare: 

Rezultate ale învăţării/competenţele vizate: 

Abilităţi: 

8.2.1. Identificarea principalelor elemente ale unui sistem Tv; 

8.2.2. Recunoaşterea echipamentelor lanţului Tv şi a funcţiunilor acestora; 

Atutudini: 

8.3.1. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice domeniului în comunicarea profesională; 

Tema: 1.3. Canalul Tv şi receptorul TV; 

 

Probă scrisă – întrebări structurate 

Timp de lucru: 30 minute 

Testul poate avea loc în sala de clasă, fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va 

rezolva individual subiectele.  

Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. 

 

Enunţ:  
În figura de mai jos este reprezentată simplificat o  reţea CATV. 

Cerinţe: 

1. Numiţi componentele de reţea, numerotate cu cifrele de la 1 la 5. 

2. Descrieţi din punct de vedere funcţional fiecare componentă identificată. 
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3. Precizaţi modul în care se realizează interconexiunile (a, b, c, d) şi semnalele care se 

vehiculează între aceste echipamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrucţiuni pentru elevi  

Studiaţi cu atenţie figura de mai sus şi trataţi cerinţele în ordinea formulării lor.   
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4. N. Stanciu, ş.a. – Tehnica imaginii în televiziune şi cinematografie, Editura Tehnică, 

Bucureşti, 2001 

 

Amplificator/
Multiplexor 

   5 

    4 

Reţea Internet 

   3    2 

a. 
optică 

Abonat CATV 
(trei servicii) 

1 
c. 

d.  

b.  

Fig. REŢEA CATV 



Calificarea profesională: Tehnician audio - video 

Clasa a XII-a, domeniul de pregătire profesională: Producție media 

 

 
 

STAGII DE PREGATIRE PRACTICĂ 

 

MODUL IV. APLICAȚII MULTIMEDIA 

 Notă  introductivă 

 
Modulul „Aplicații multimedia”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru 

calificarea profesională Tehnician audio - video domeniul de pregătire profesională Producție 

Media face parte din cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a 

XII-a, ciclul superior al liceului -  filiera tehnologică. 

Modulul are alocat un numărul de 150 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

- laborator tehnologic                     90 ore 

- instruire practică   60 or e     
 

Modulul „Aplicații multimedia” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare practicării/angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile 

specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 4, Tehnician audio - video, 

din domeniul de pregătire profesională Producție Media sau în continuarea pregătirii într-o 

calificare de nivel superior.  

Competențele construite în termeni de rezultate ale învățării se regăsesc în standardul de 

pregătire profesională pentru calificarea  Tehnician audio - video. 

 

Modulul „Aplicații multimedia”, corespunzător URÎ Selectarea  informaţiilor audiovizuale 

pentru diferite aplicaţii media se va dezvolta și evalua în clasa a XI-a pentru următoarele 

Rezultate ale învățării: 

6.1.4.; 6.1.5.; 6.1.6; 6.2.3; 6.2.4.;6.2.7.; 6.2.8; 6.2.9.; 6.2.13.; 6.2.14; 6.2.15; 6.2.16; 6.2.17; 

6.2.18, 6.2.19; 6.2.20; 6.2.21; 6.2.22; 6.2.23;  6.3.5.; 6.3.6;6.3.7.; 6.3.8; 6.3.9; 6.3.10 

 

 Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

 

URÎ 6  SELECTAREA  

INFORMAŢIILOR 

AUDIOVIZUALE PENTRU 

DIFERITE APLICAŢII MEDIA 

 

 

 

Conţinuturile învăţării 

Rezultate ale învăţării (codificate 

conform SPP) 

Cunoştinţe 

 
Abilităţi Atitudini 

6.1.4.   

 

6.2.13.  

6.2.14.  

6.2.15.  

6.2.16.  

6.2.17.  

6.3.5.  

6.3.6.  

6.3.7.  

1.4.  Metode de înregistrare – redare a sunetului  

2.13. Parametrii specifici senzaţiei de sunet 

2.14. Distorsiuni liniare de frecvenţă 

2.15. Modalităţi de diminuare a coeficientului 

distorsiunilor neliniare 

2.16. Parametrii electroacustici de performanţă                                     

2.17. Parametrii electroacustici pentru înregistrarea – 

redarea sunetului 

6.1.5.   6.2.18.  6.3.8.  Informaţii audiovizuale în format digital 
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6.1.6.   

 

6.2.19.  

6.2.20.  

6.2.21.  

6.2.22.  

6.2.23.  

6.3.9.  

6.3.10.  

6.3.11. 

1.5.  Imaginea digitală 

1.6.  Sunetul digital 

2.18. Formate de imagine digitală 

2.19. Echipamente necesare captării imaginilor 

2.20. Caracteristici tehnice ale camerelor video digitale 

2.21. Calitatea şi estetica imaginilor digitale 

2.22. Componenta audio  analogic / digital 

2.23. Integrarea secvenţelor audio în aplicaţii media 

 

 

 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, 

materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare 

dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

 

- Materiale audio-video 

- Seturi de fotografii 

- Calculator 

- Monitor 

- Imprimanta 

- Camere foto-video digitale 

 Sugestii metodologice  
 

Conţinuturile modulului „Aplicații multimedia” trebuie să fie abordate într-o manieră integrată, 

corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 

conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 

colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia 

didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Modulul „Aplicații multimedia” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment 

al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura 

în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de 

învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus. 

Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de 

învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor 

învăţării. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 

variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 

inclusiv adaptarea la elevii cu CES. 

Aceste activități de învățare vizează: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale 

elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

 îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu 

activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de 

idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda 
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mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda 

ciorchinelui, etc; 

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele 

cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile 

de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul 

individual, investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului 

etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor 

de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

 Elaborarea de referate interdisciplinare; 

 Activităţi de documentare; 

 Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri); 

 Problematizarea; 

 Demonstraţia; 

 Investigaţia ştiinţifică; 

 Învăţarea prin descoperire; 

 Activităţi practice; 

 Studii de caz; 

 Jocuri de rol; 

 Simulări; 

 Elaborarea de proiecte; 

 Activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare; 

 Activităţi de lucru în grup/ în echipă. 

 

Se propune următorul exemplu de activitate de învăţare: 

Se propune următorul exemplu de activitate de învăţare: Expansiune 

 

Rezultatele învăţării vizate: 

Abilităţi: 

6.2.12. Analizarea proceselor fizice care stau la baza producerii senzaţiei auditive 

6.2.13. Caracterizarea parametrilor specifici senzaţiei de sunet 

Atutudini: 

6.3.7. Manifestarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru 

Tema: Parametrii specifici ai sunetului. 

 

Obiectivul vizat: 

La sfârşitul acestei activităţi vei fi capabil: 

1. să înregistreze și să salveze sunet în format analog. 

2. să importe și să salveze sunet în format digital 

Durata: 20 minute 

Sugestii  

La această activitate, elevii vor lucra individual la calculator. 

Pot lucra şi în perechi schimbând locul la calculator la jumătatea timpului stabilit. 
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Sarcina de lucru: 

Fiecare elev va primi o fişă de lucru. Pe fişa de lucru sunt precizate sarcini concrete pentru 

activitatea aplicativă pe care o vor realiza practic cu ajutorul calculatorului care are instalat soft 

specific. 

Exemplu: 

Efectuaţi următoarele operaţii: 

1. Creaţi un layer al sunetului înregistrat si salvat în format digital. 

2. Salvaţi sunetul, în format care poate fi deschis cu o aplicaţie de navigare pe 

internet, cu numele vostru, pe spaţiul de lucru. 

3. Deschideţi sunetul cu o aplicaţie de navigare pe internet. 

 Salvaţi sunetul, cu numele vostru, pe spaţiul Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 

măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii 

au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

e. Continuă: 

 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea 

de evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor. 

 Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 

 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la 

cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

f. Finală: 

 Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ 

învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, 

abilităţilor şi atitudinilor. 

 

Sugerăm următoarele instrumente de evaluare continuă: 

 Fişe de observaţie; 

 Fişe test; 

 Fişe de lucru; 

 Fişe de documentare; 

 Fişe de autoevaluare/ interevaluare; 

 Eseul; 

 Referatul ştiinţific; 

 Proiectul; 

 Activităţi practice; 

 Teste docimologice; 

 Lucrări de laborator/practice. 

 

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

 Proiectul,  

 Studiul de caz,  

 Portofoliul,  

 Testele sumative. 
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Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de 

tip sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce 

priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 

Se propune următorul exemplu de instrument de evaluare: 

Fişa test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 
 

1. Urechea umană este sensibilă la vibraţii ale aerului cu frecvenţe cuprinse între: 

a) 20Hz – 20KHz 

b) 10Hz – 14KHz 

c) 15Hz – 16KHz 

d) 20Hz – 25KHz 

 

2. DAC reprezintă: 

a) Controler audio digital; 

b) Convertor audio digital; 

c) Procesor audio digital; 

d) Efect audio digital; 

 

3. ADC reprezintă: 

a) Controler audio digital; 

b) Convertor audio digital; 

c) Procesor audio digital; 

d) Efect audio digital; 

 

4. Semnalul analogic la intrarea în placa de sunet variază în: 

a) Aamplitudine şi frecvenţă; 

b) Frecvenţă; 

c) Amplitudine; 

d) Nivel audio; 

 

5. Tensiunea de alimentare de tip PHANTOM are valoarea de: 

a) 48V 

b) 32V 

c) 24V 

d) 12V 

 

6. Valoarea impedanţei pentru cablurile coaxiale utilizate în Tv este de: 

a) 50 Ω 

b) 80 Ω 

c) 75 Ω 

d) 100 Ω 

 

7. Raportul semnal / zgomot se exprimă în: 

a) db 

b) V 

c) A 

d) Hz 

 

8. Rezistenţa de ieşire a amplificatoarelor de putere trebuie să fie: 
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a) Scăzută; 

b) Ridicată; 

c) Medie; 

d) Nu contează; 

 

9. Impedanţa difuzoarelor se măsoară în: 

a) Ω 

b) V 

c) W 

d) Hz 

 

10. Viteza eficace de deplasare a membranei difuzorului se măsoară în: 

a) m/s 

b) Ns/m 

c) W/m
3
 

d) W/m
2
 

 

 

 

Barem de corectare și notare: 1A, 2A, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A, 8A, 9A, 10A
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