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Formarea și dezvoltarea motivației școlare și profesinale

Viaţa modernă oferă şanse şi opţiuni mai mari, dar şi riscuri şi incertitudini mai mari.

Oamenii au libertatea de a alege stiluri de viaţă variate dar, în mod egal, şi responsabilitatea de a-

şi contura propria viaţă. Mulţi oameni îşi prelungesc perioada de educaţie şi instruire, dar distanţa

dintre cei care sunt suficient calificaţi pentru a rezista pe piaţa muncii şi cei care rămân definitiv

în urmă creşte considerabil. 

Tinerii  trebuie  să  demonstreze  că au „învăţat  să  înveţe”  şi  că au o atitudine  pozitivă

privind învăţarea. Motivaţia individuală a învăţării şi varietatea posibilităţilor de a învăţa sunt

cheile fundamentale în implementarea cu succes a învăţării de-a lungul vieţii.

Scopul  evaluării  este  de a  demonstra  dobândirea de către  canditat  a  competenţelor  în

conformitate cu prevederile metodologiei de examen. Se realizează la finalizarea unui parcurs de

pregătire  profesională  după  dobândirea  tuturor  unităţilor  de  competenţe  din  Standardul  de

pregătire profesională.

Standardele  descriu  competenţele  necesare  desfăşurării  unor  activităţi  de  muncă.

Evaluarea pe baza standardelor evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele

teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a

efectua  activităţi  şi  a  obţine  rezultate  la  nivelul  calitativ  descris  în  standard.  Evaluarea

competenţelor  oferă  garanţia  că  o  persoană  a  demonstrat  că  are  cunoştinţele  şi  deprinderile

necesare efectuării activităţilor descrise în standardul pe baza căruia a fost evaluată, să certifice

competenţa şi să acorde recunoaştere profesională unei personae.



Evaluarea  competenţelor  profesionale  este  utilă  pentru:  recrutarea  personalului  într-o

întreprindere  sau  instituţie,  selectarea  personalului  pentru  diferite  funcţii  dintr-o  organizaţie,

determinarea  nivelului  de pregătire  al  unei  persoane,  direcţionarea  şi  urmărirea  perfecţionării

profesionale  a  personalului,  identificarea  unor  noi  utilizări  ale  deprinderilor  deja  existente,

diagnoza performanţelor angajaţilor. 

Cultivarea  şi dezvoltarea intereselor  și  aptitudinilor  profesionale constituie  un obiectiv

important  în preocupările profesorului. În acest sens este necesară pregatirea unei personalităţi

care  să utilizeze  judicios  mijloacele  moderne  de  producție,  să contribuie  substanţial  la

perfecționarea tehnicii  și tehnologiilor  de fabricaţie,  întrucât principala  sferă de manifestare  a

componentei  profesionale  este  activitatea  productivă.  Activitatea  oamenilor  este  cu  atât  mai

eficientă, cu cât aceștia sunt mai competenţi din punct de vedere profesional şi  cu cât se simt mai

impulsionaţi să- şi manifeste  această competenţă.

Competenţele profesionale si modul de evaluare au la baza trei lucruri -  Stiu, Pot Am

dovezi.

Stiu -stiinţa e un lucru pe care o ai sau nu o ai,  îţi  e dată de cât ai învătat,  de cât ai

acumulat, e un lucru personal, nu toţi învăţa la fel, nici calitativ sau cantitativ, dar știu ce știu e cu

siguranţă important. 

Pot-să fac un anumit lucru, degeaba stiu să fac în teorie dacă nu pot să realizez practic.

Am dovezi – oricând în orice moment pot să demonstrez că am făcut un lucru în condiţii

de calitate stabilite,  date de standard .

Producţia industrială modernă a modificat nu numai continutul, ci  şi caracterul muncii,

specificul solicitărilor la care este supus lucrătorul în procesul de producţie.

Conţinutul învăţământului prin care se face educaţia tehnologica a elevilor are ca obiectiv

fundamental  integrarea  tineretului  în  civilizaţia  epocii  sale,  înţelegerea  profundă şi  logică a

rolului pe care îl are tehnica în existenţa omului şi în progresul societăţii.

Disciplinele  tehnologice  ocupă un  rol  aparte  în  conţinutul  învăţământului,  dat  fiind

caracterul  activităţii  pe  care  o  determină şi  finalitaţile  acesteia,  cunoaşterea  construcţiei  şi

funcţionării mecanismelor, dispozitivelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor folosite în producţie.



În zilele noastre nu poate fi înţeles conceptul de cultură generală fără cunoștinţele de bază în

domeniul ştiinţei, tehnicii  şi producţiei moderne, tot aşa cum acestea nu pot fi concepute fără o

bogată cultură umanistă
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