Notă de prezentare
Olimpiadele școlare se adresează tuturor elevilor care au aptitudini și interese
speciale pentru domeniile tehnicii sau elevilor care au înclinații deosebite pentru
materii interdisciplinare din domeniile tehnologice.
Fiecare dintre calificările profesionale necesită unităţi de competenţă cheie şi
unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionale sunt grupate în
unităţi de competenţă generale şi specializate.
Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi
combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a
realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standard.
Competenţa profesională este îmbinarea şi utilizarea armonioasă a
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la
locul de muncă.
În funcţie de domeniul, anumite competenţe vor fi întotdeauna mai importante
decât altele. Cu toate acestea, există un set de abilităţi şi însuşiri pe care orice bun
profesionist ar trebui să şi le însuşească.
A fi competent înseamnă: a aplica cunoştinţe de specialitate, a folosi
deprinderi specific a analiza şi a lua decizii, a fi creative, a lucra cu alţii ca membru al
unei echipe, a comunica eficient, a te adapta la mediul de muncă specific, a face faţă
situaţiilor neprevăzute.
Curriculumul specific de calificare a fost conceput astfel încât să dezvolte
abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru
asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot
parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii
contemporane, au fost încorporate în abilităţile cheie. Prin parcurgerea
curriculumului se asigură dobândirea competenţelor specifice fiecărei calificări
profesionale, descrise în Standardul de Pregătire Profesională aferent acesteia.
Fiecare calificare profesională implică dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi
deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să-şi continue pregătirea
la un nivel superior. Pentru a dobândi sau a demonstra că deţine unităţile de
competenţă specializate din cadrul Curriculumului specific nivelului 3 de calificare,
elevul este solicitat să realizeze activităţi practice care îi stimulează şi evidenţiază
creativitatea.
Totodată, tinerii trebuie să demonstreze că au „învăţat să înveţe” şi că au o
atitudine pozitivă privind învăţarea. Educaţia generală de bază, de bună calitate,
constituie esenţa dezvoltării individuale. Urmată de educaţia şi instruirea
profesională iniţială aceasta ar trebui să înzestreze toţi tinerii cu noile însuşiri
fundamentale cerute de o economie bazată pe cunoaştere.
Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la
aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite.
Programele pentru desfăşurarea olimpiadelor tehnice sunt realizate prin
studierea Standardelor de Pregătire Profesională specifice calificărilor pentru fiecare
domeniu în parte şi alegerea, din curriculumul aferent domeniului, a
competenţelor relevante (cu precădere dobândite în ciclul superior al liceului) şi
implicit a conţinuturilor domeniului respectiv.
Deoarece programele pentru olimpiadele de la disciplinele din aria curriculară
„Tehnologii” sunt realizate pe domenii de pregătire pe baza competenţelor şi

conţinuturilor relevante acestora, la faza judeţeană pot participa toţi elevii care
studiază una din calificările profesionale aferente domeniului de pregătire cu condiţia
parcurgerii programei de olimpiadă. De asemenea, trebuie precizat că participarea la
olimpiadele şcolare nu este obligatorie.
Olimpiadele se adresează elevilor din învăţământul liceal, filiera tehnologică
şi celor din învăţământul gimnazial capabili de performanțe deosebite în
domeniile studiate. Olimpiadele urmăresc să stimuleze elevii cu performanţe înalte
sau care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific şi tehnico-aplicativ.
Participarea la faza naţională se face în conformitate cu prevederile art. 10,
alin. (1) şi (2) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea
olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” aprobat prin Nota MECTS
nr. 30.131/17.02.2012
În baza programelor avizate, specifice fiecărui domeniu, se propun subiectele
pentru olimpiade. Prin subiectele propuse se va putea evidenţia capacitatea de
sinteză, de evaluare şi de utilizare a cunoştinţelor dobândite, precum şi capacitatea
de creaţie şi de inovaţie pentru toţi elevii care participă la aceste concursuri şcolare.
Obiective urmărite:
 promovarea spiritului de competiție și a performanței studiului disciplinelor
tehnice prevăzute în curriculumul de specialitate;
 stimularea interesului elevilor față de anumite discipline şi domenii ale
cunoaşterii;
 dezvoltarea abilităţilor de mobilizare a voinţei şi a facultăţilor intelectuale;
 favorizarea schimbului de opinii/experienţă, cu referinţă la activităţile de
învăţare specifice obiectelor de studiu;
 formarea unui cadru favorabil pentru comunicare între elevii originari din
diferite localităţi, dar care-și pot împărtăși experiențe ale cunoașterii specifice
calificării proprii;
 selectarea, la nivel de performanţă, a elevilor care au competențe
profesionale formate în domeniul lor specific de pregătire;
 motivarea, în funcţie de performanţa obţinută, pentru alegerea viitorului
profesional: continuarea pregătirii la nivel superior sau angajarea în domeniul
formării iniţiale.
Prin noua abordarea a programelor olimpiadelor la disciplinele din aria
curriculară „Tehnologii”, pe competenţele şi conţinuturile relevante domeniului
respectiv, avem convingerea că vom obţine un plus de calitate pentru învăţământul
profesional şi tehnic, ceea ce va conduce la o mai bună recunoaştere a rezultatelor
dobândite în toate mediile sociale, inclusiv în mediul universitar.

