I.

STUDIU COMPARATIV AL DOCUMENTELOR CURRICULARE, PROGRAMELOR ȘCOLARE, PE MODULE

Rezultate ale învăţării (din Conţinuturi ale modului analizat
modulul de clasa a X
Conţinuturi corespunzătoare RI doar
analizat)
din perioada COVID
RI doar din perioada COVID
1

2

Module și conţinuturi ale Justificare/ recomandări/ sugestii
modulelor din clasa a XI-a în metodologice/ observații (după
care pot fi preluate/integrate caz)
conținuturile din coloana 2.
3

4

Modulul analizat: M2 CONTBILITATE GENERALĂ
M3 Contabilitate din clasa XI
RI 1

Conţinutul 1

Prezentarea caracteristicilor Prețurile
mărfurilor:
definiție, Contabilitatea stocurilor:
Aceste conținuturi pot fi integrate
prețurilor,
tarifelor
și caracteristici, clasificare:
în materia modului clasei a XI-a,
Operații
privind
deoarece înainte de înregistrarea
reducerilor de preț.
stocurile de materii operațiilor privind stocurile este
- Prețurile en gros
prime și materiale, inevitabil clarificarea tipurilor de
Calcularea
prețurilor
și
- Prețurile en detail
materiale de natura preț cu care se operează. Elevul
tarifelor
precum
și
a
- Reducerile de preț
obiectelor de inventar poate fi capabil să înregistreze de
reducerilor de preț oferite
și produse
clienților
exemplu cumpărarea, vânzarea
- Operații
privind mărfurilor la firmă comercială en
Aplicarea
principiilor
stocurile de mărfuri
gros doar dacă înțelege noțiunea
matematice de bază în
prețului cu ridicata.
calculație ți evaluare

M3 Contabilitate din clasa XI
RI 2

Conţinutul 2

Prezentarea caracteristicilor Documentele specifice operațiilor
a documentelor specifice economice cu mărfuri:
operațiilor economice
- Notă de recepție;
Aplicarea
principiilor
- Factură fiscală;
matematice de bază în
- Chitanță;
- Raport de gestiune zilnic;
calculație ți evaluare.
- Borderou de vânzare;
Utilizarea
softurilor
- Aviz de însoțire a mărfii;
contabile pentru evidența
- Registrul de casă;
documentelor
- Bon de predare primire;
- Proces verbal de recepție;
- Fișă de magazine.

Înregistrarea
operațiilor
economico-financiare
în
contabilitate prin utilizarea
analizaei
și
formulelor
contabile specifice:
Contabilitatea
imobilizărilor:Operații privind
imobilizările necorporale;
Contabilitatea
stocurilor:
Operații privind stocurile de
materii prime și materiale,
materiale de natura obiectelor
de inventar și produse.

Ca sugestie metodologică, propun
un
document
scanat
lângă
înregistrarea contabilă, una lângă
alta. Astfel pentru elev este ușor să
lege teoria cu practica datorită
faptului că mulți dintre ei sunt de
tip vizual. Întocmirea, utilizarea
acestor documente, material din
clasa a X-a pot fi ușor integrate și
prin metoda firmei de exercițiu, în
cadrul
activităților
specifice
laboratorului tehnologic.
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