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Produsul intelectual 2. Correct IT! –
CURRICULUM:
Curs international de formare profesională pentru
prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață
sănătos!

Disclaimer: Conținutul acestui material aparține
în totalitate autorilor iar Agenția Națională sau
Comisia Europeană nu vor fi trase la răspundere
pentru modul în care conținutul sau informația
sunt folosite.

1. METODOLOGIA DEZVOLTĂRII CURRICULUMULUI DE CURS
Conform cadrelor europene EQF și ECVET, s-au stabilit următorii pași pentru
a furniza cunoștințele necesare, instrucțiunile și listele de verificare pentru
dezvoltarea curriculumului de curs Correct IT!!.

Setarea obiectivelor
Identificarea nevoilor
profesionale
Stabilirea rezultatelor
învățării
Stabilirea activităților de
învățare
Stabilirea evaluării învățării

Setarea obiectivelor

Materialele concrete de învățare vor fi dezvoltate în produsele intelectuale 3 și 4, iar
metodologia în produsul intelectual 5.
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Scopul Curriculumului de curs Correct IT! este să dezvolte cadrul necesar pentru
specialiști astfel încît să fie mai bine instruiți în implementarea programului Correct IT! în
organizațiile din care fac parte.

Identificarea nevoilor
profesionale

Dezvoltarea Curriculumului de curs Correct IT! se bazează pe nevoile principale
identificate în primul Produs Intelectual al proiectului, raportul ,,Analiza conceptului stil de
viață sănătos și colecție de bune practici``.

Stabilirea rezultatelor învățării

Rezultatele învățării sunt afirmații a ceea ce cursantul cunoaște, înțelege și este capabil să
facă la sfârșitul procesului de învățare, determinat de cunoștințe, aptitudini și competențe.
Pentru nivelul 4-6 al EQF, rezulatetele învățării stabilite pentru Curriculumul de Curs
Correct IT! sunt în concordanță cu complexitatea, sfera și nivelul de învățare așteptat, și
anume:








Rezultatele învățării sunt declarații concise, concepute independent de modul și
cadrul de expunere, formulate în limbaj clar și lipsit de ambiguitate.
Rezultatele învățării sunt scrise la timpul viitor și încep cu un verb activ care descrie
cel mai exact rezultatul real sau preferat și are ca rezultat un comportament vizibil
care poate fi măsurat. În general, doar un singur verb este folosit pentru a structura
fiecare rezultat, verbele sunt adecvate atât nivelului, cât și componentei.
Rezultatele învățării reflectă în mod clar nivelul recompensei.
Rezultatele învățării sunt măsurabile și vizibile. Cursanții trebuie să știe ce se
așteaptă de la ei.
Rezultatele învățării permit și încurajează o serie de metodologii de evaluare care
urmează să fie aplicate.
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Formularea rezultatelor de învățare necesită expertiză și experiență. Instrucțiunile cu caracter
generic în Curriculumul de Curs includ:

Exemple de verbe active
CUNOȘTINȚE

Cunoștințe si înțelegeri
aplicarea cunoștințelor și
înțelegerii
aptitudini de comunicare

APTITUDINI
aptitudini de evaluare

aptitudini de învâțare

COMPETENȚE

autonomie și
responsabilitate

a număra, a defini, a descrie, a desena, a găsi, a identifica,
a eticheta, a lista, a potrivi, a numi, a cita, a reaminti, a
recita, a ordona, a spune, a scrie
a aplica, a exersa, a demonstra, a arăta, a planifica, a
proiecta, a opera, a asambla, a utiliza, a construi, a pregăti,
a crea, a compune, a aranja
a scrie, a ilustra, a raporta, a descrie, a discuta, a explica, a
afirma, a numi, a exprima, a revizui,, a vorbi, a prezenta, a
interacționa
a alege, a judeca, a identifica, a evalua, a analiza, a
interpreta, a argumenta, a selecta, a compara, a nota, a
măsura, a propune, a aprecia, a estima, a examina, a
clasifica
a evalua propria învâțare, a continua, a studia , a
întreprinde studii suplimentare
a colabora, a se conforma, a se ocupa, a se asigura, a fi
responsabil pentru, a îndeplini sarcini, a ghida, a
supraveghea, a monitoriza, a autoriza, a gestiona, a creea,
a produce, a reprezenta, a consilia, a negocia, a vinde

Rezultatele învățării extrem de detaliate și strict delimitate, orientate exclusiv asupra
performanței funcționale riscă să constrângă procesul de învățare și pot împiedica mai
degrabă decât să încurajeze o abordare orientată pe cursant, rezultând într-un efect de
"predare pentru testare".
Luând în considerare acest lucru, abordările centrate pe cursant, promovate de proiectul
Correct IT! necesită autonomie pentru ca profesorii/trainerii și furnizorii de curs să
fromuleze programele de învățare în modul în care le consideră necesare.
Pe de altă parte, pentru a-și îndeplini rolul de standarde pentru asigurarea unui nivel uniform
de realizare în țările partenere - România, Lituania, Portugalia, Italia, Norvegia -, rezultatele
învățării pentru fiecare unitate de formare trebuie să fie clare și precise. În caz contrar,
Curriculumul de Curs Correct IT! nu va putea fi perceput ca fiind relevant și practic
pentru definirea programelor naționale de învățare.





Rezultatele învățării oferă orientări pentru conținut, instruire și evaluare?
Sunt definite și descrise în limbaj clar și simplu?
Încurajează participarea activă a cursanților?
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În concluzie, o abordare echilibrată a rezultatelor învățării combină atât perspectiva didactică,
cât și cea normativă, cuprinzând o viziune a rezultatelor generale, împreună cu un set detaliat
de descrieri ale cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor care trebuie realizate și
demonstrate prin evaluare. Următoarea listă de întrebări de verificare a fost folosită pentru
crearea rezultatelor învățării din cadrul Curriculumului de curs Correct IT! :



Rezultatele învățării demonstrează realizările într-un interval de timp stabilit și pot fi
evaluate?
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Un obiectiv cheie al metodologiei proiectului este învățarea mixtă. Cursul mixt de formare va
asigura legătura cu situația din viața reală și va ține cont de nevoile speciale ale fiecărui grup
țintă în ceea ce privește caracteristicile profesiei, secției, condițiile de lucru, tipurile de
pacienți și studenții cu care aceștia intră în contact.
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Stabilirea activităților de învățare

Curriculum de curs Correct IT! este alcătuit din șase module și unități. Acest curriculum
alocă 150 de ore de învățare per total distribuite de cele șase unități principale ale rezultatelor
învățării care corespund unui total de 6 puncte ECVET ( 1 credit = 25 de ore). Aceste ore
includ ore de teorie, sesiuni de predare directă/practică, studiu individual și teme/evaluare
după cum este sugerat mai jos:
Nr. unităților de rezultate
ale învățării
Cauzele obezității și
riscurile asupra
sănătății
2 Educația privind
nutriția
3 Strategii de prevenție
4 Activitatea fizică
5 Stilul de viață și
sănătatea mintală
6 Schimbarea atitudinii
și influența media
Curriculum de curs
1

Correct IT!

Ore de
predare
directă
4

Ore de
studiu
online
10

Ore de
studiu
individual
9

credite
ECVET

Ore de
evaluare

Ore totale de
învățare

2

25

1

4

10

9

2

25

1

4
4
4

10
10
10

9
9
9

2
2
2

25
25
25

1
1
1

4

10

9

2

25

1

24

60

54

12

150

6

Distribuirea celor 150 de ore poate fi revizuită în funcție de nevoile naționale, specificități
culturale și de metoda profesorilor/trainerilor/furnizorilor de curs.

Stabilirea evaluării învățării
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Pentru fiecare rezultat al învățării Curriculumului de curs Correct IT! se definesc diferite
metode de evaluare cum ar fi: teme, munca pe teren, mentoratul, evaluarea continuă,
exercițiul oral/scris, portofoliul, practica, prezentarea, proiectul, jurnalul de reflecție,
rapoartele, după cum sunt descrise în secțiunea următoare.
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2. CURRICULUM DE CURS CORRECT IT!
Titlu
Correct IT!

Curs international de formare profesională pentru prevenirea obezității și
promovarea unui stil de viață sănătos!

Page 7

Nivel EQF recomandat
Tipul instruirii
4-6
Clasă/online
Grup țintă
Personal calificat, asistenți medicali, asistenți sociali, profesori, educatori și personal din
grădinițe, studenți
Cerințe pentru înregistrare
Nu
Obiective generale
Dezvoltarea abilităților necesare în rândul personalului calificat pentru a putea implementa
Modelul Correct IT!, precum și determinarea unor schimbări și modele comportamentale în
rândul grupului țintă.
Sumar curs
Unitatea 1: Cauzele obezității și riscurile asupra sănătății
Unitatea 2: Educația privind nutriția
Unitatea 3: Strategii de prevenție
Unitatea 4: Activitatea fizică
Unitatea 5: Stilul de viață și sănătatea mentală
Unitatea 6: Schimbarea atitudinii și influența media
Ore de studiu
Contact = 24
Studiu online = 60
Studiu indvidual = 54
Evaluare = 12
Număr total de ore de învățare
Nmăr total credite ECVET
150
6
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3. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE - SUMAR
Numărul și titlul unității:

1. Cauzele obezității și riscurile asupra sănătății
Obiective, metode și resurse:
Obiectiv: Să li se ofere specialiștilor Correct IT! cunoștințele, aptitudinile și competențele
necesare pentru a putea prezenta cât mai corect conceptele de prevenție a obezității și
promovare a unui stil de viață sănătos.
Metode: Cursuri, prezentări, studiu individual, discuții pe marginea studiilor de caz, joc de
rol, discuții de grup, filme educative, auto-evaluare.
Resurse/materiale: Video proiector, hârtie, prezentări power-point, pix, foi de evaluare.
Conținut:
1.Factori cheie care contribuie la dezvoltarea obezității
1.1 Factori comportamentali
1.2 Factori medicali
1.3 Factori sociali
1.4 Factori genetici
2. Simptomele obezității infantile
3. Diagnosticarea obezității
4. Factori de risc asociați obezității
4.1 Factori de risc de sănătate
4.2Factori psihologici
5. Costurile corelate cu obezitatea pentru societate
Rezultatele învățării:
Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor:






cunoaște factorii cheie ce contribuie la apariția și dezvoltarea obezității;
recunoaște simptomele obezității la copii;
cunoaște indicatorii pentru Indexul Masei Corporale (Body Mass Index);
fi conștienți de factorii de risc asociați obezității și de impactul acestora asupra vieții
copiilor;
fi conștienți de costurile pe care obezitatea le generează asupra sistemului de sănătate;






identifice factorii cheie ce contribuie la apariția și dezvoltarea obezității în cazuri
specifice;
indice simptomele obezității la copii și să sugereze investigații ulterioare
determine diagnostice în funcție de Indexul Masei Corporale (Body Mass Index);
evidențieze costurile pe care obezitatea le generează asupra sistemului de sănătate;
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Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:






ofere informații suport referitoare la factorii cheie ce contribuie la apariția și dezvoltarea
obezității;
ofere consiliere pentru simptomele obezității infantile în cazuri specifice;
diagnosticheze obezitatea utilizând Indexul Masei Corporale (Body Mass Index);
instruiască grupuri sau indivizi referitor la factorii de risc asociați obezității;
evalueze costurile sistemului de sănătate generate de obezitate.
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Ore de studiu aferente unității de învățare:
Ore de predare directă = 4
Ore de practică = 10
Ore de studiu individual = 9
Ore de evaluare =2
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Număr total de ore de învățare
25
Unitatea de învățare va fi livrată prin

Număr total de credite ECVET
1

☒ discuții
☒ practică
☒ prezentări
☒ grupuri de lucru
Unitatea de învățare va fi evaluate prin
☒ evaluare pe parcurs
☒ practică
☒ prezentare
Referințe

















Correct IT!- Intellectual produs 1. “Healthy lifestyle concept analysis and collection of good practices”
Correct IT!- Intellectual produs 2. Obesity prevention and healthy lifestyle curricula
Correct IT!- Intellectual produs 3. ICT materials for the online blended-learning Obesity prevention and
healthy lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 4. Learning materials for face to face blended-learning obesity
prevention and healthy lifestyle curs course
Correct IT!- Intellectual produs 5. Methodology for VET trainers in obesity prevention and healthy
lifestyle
Correct IT!- Intellectual produs 6. Online Platform and pilot the blended-learning curs in obesity
prevention and healthy lifestyle skills

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/
https://www.webmd.com/children/guide/obesity-children#1
https://www.cdc.gov/obesity/childhood/causes.html
Chhatwal J, Verma M, Riar SK. Obesity among pre-adolescent and adolescents of a developing country
(India) Asia Pac J Clin Nutr. 2004;13:231–5.
Dan Perețianu, Cătălin Poiană, Gelu Onose, Echilibrul energetic și obezitatea 2009;290.
Decaluwxe V, Breat C, Fairburn CG. Binge eating in obese children and adolescents. Int J Eat Disord.
2003;33:78–84.
Ebbelling CB, Sinclair KB, Pereira MA, Garcia-Lago E, Feldman HA, Ludwig DS. Compensation for
energy intake from fast food among overweight and lean adolescents. JAMA. 2004;291:2828–33.
Moreno LA, Rodríguez G. Dietary risk factors for development of childhood obesity. Curr Opin Clin Nutr
Metab Care. 2007;10:336–341.
Onis M, de, Blössner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among
preschool children. Am J Clin Nutr. 2010;92:1257–1264.
Panjikkaran ST, Kumari K. Augmenting BMI and Waist-Height Ratio for establishing more efficient
obesity percentiles among school children. Indian J Community Med. 2009;34:135–9.
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Numărul și titlul unității de învățare:

2. Educația privind nutriția
Obiective, metode și resurse:
Obiectiv: Să li se ofere specialiștilor Correct IT! cunoștințele, aptitudinile și competențele
necesare pentru a putea prezenta cât mai corect conceptele de prevenție a obezității și
promovare a unui stil de viață sănătos.
Metode: Cursuri, prezentări, studiu individual, discuții pe marginea studiilor de caz, joc de
rol, discuții de grup, filme educative, auto-evaluare.
Resurse/materiale: Video proiector, hârtie, prezentări PowerPoint, pix, foi de evaluare.
Conținut:
2.1 Înțelegerea conținutului mâncării și a proprietăților și valorilor nutriționale
 Conținutul mâncării: bazele principiilor nutriționale și grupurile de alimente;
 Consumul energetic și modurile de măsurare;
 Valoarea nutritivă și evaluarea acesteia; compoziția corpului și măsurători;
 Proprietăți nutritive: nutrienții corpului uman; valoarea nutritive a alimentelor.
2.2Rolul componentelor alimentelor în organism și funcționalitatea mâncării
 Cunoștințe de bază despre metabolismul energetic și semnalele hormonale asociate;
 Microbiota intestinală;
 Rolul hidratării în nutriție;
 Surse de vitamine în alimentație, suplimentele alimentare și necesitatea acestora
pentru sănătate;
 Zahărul și îndulcitorii, proteine și aminoacizi, fibre solubile și insolubile.

2.4-Consecințele și prevenția obiceiurilor alimentare nesănătoase
 Cadru economic și politic asupra obezității, și promovarea unui stil de viață sănătos;
 Informații referitoare la promovarea mâncării nesănătoase în media și în cadrul
jocurilor;
 Legislația internatională privind obezitatea și promovarea unui stil de viață sănătos.
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2.3-Deprinderea obiceiurilor corecte pentru o alimenație sănătoasă
 Surse pentru o informare corectă asupra alimentației;
 Reguli de bază pentru siguranța alimentară;
 Cum se etichetează produsele alimentare în conformitate cu legislația Uniunii
Europene;
 Evaluare practică asupra etichetelor corecte și incorecte;
 Workshop: sugestii pentru etichete alimentare mai clare;

Rezultatele învățării:
Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor:
2.1Înțelegerea conținutului mâncării și a proprietăților și valorilor nutriționale
 Cunoaște importanța principiilor nutriționale și cum să asigure cantitățile corecte de
alimente
 Ști să enumere cele șapte categorii de alimente în funție de componentele
principale;
 Cunoaște valorile energetice necesare organismului uman și modul de a le calcula;
 Putea să enumere metodele de evaluare a valorilor nutritive și utilizarea acestora;
 Putea să identifice informațiile privind schimbările în cerințele nutriționale stabilite;
 Cunoaște rolul anumitor nutrienți în organismal uman.
2.2Rolul componentelor alimentelor în organism și funcționalitatea mâncării;
 Cunoaște principiile asimilării nutritive și a extragerii energiei din alimente;
 Fi conștienți de rolul microbiotei intestinale în sănătatea organismului uman;
 Cunoaște conceptual de probiotice, prebiotice și dietă funcțională;

 Putea să enumere și să descrie efectele nutrienților alimentari și a suplimentelor
alimentare asupra sănătății umane;

 Folosi instrumente practice pentru a analiza și a evalua un plan nutritional sănătos.

2.4Consecințele și prevenția obiceiurilor alimentare nesănătoase
 Putea să explice informații de bază referitoare la economia obezității;
 Fi capabili să participe la discuții relevante la nivel general sau științific;
 Cunoaște cum funcționează instrumentele legale internaționale privind lupta
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2.3Deprinderea obiceiurilor corecte pentru o alimenație sănătoasă
 Putea să sorteze și să selecteze informații generale sau științifice corecte privind
alimentația;
 Fi capabili să extragă aspectele principale ale siguranței alimentare;
 Putea să determine care sunt informațiile necesare ce trebuie să fie prezente pe
etichetele produselor alimentare;
 Putea să se informeze singuri referitor la cunoștințele și reglementările privind
etichetarea produselor alimentare.

împotriva obezității.

Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:
2.1Înțelegerea conținutului mâncării și a proprietăților și valorilor nutriționale
 Recunoască și să stabilească o dietă sănătoasă prin intermediul alocării corecte de
nutrienți;
 Distribuie corect aportul de alimente pe parcursul unei zile;
 Determine valoarea nutritivă a unei mese;
 Calculeze consumul de energie și aplicațiile sale;
 Aplice metode de evaluare a compoziției organismului;
 Estimeze nevoile corpului uman de anumite componente;
 Identifice produsele alimentare cu potențiale beneficii pentru sănătate;
 Ilustreze și evalueze consumul și asocierea corectă de nutrienți în cadrul dietei
alimentare.
2.2Rolul componentelor alimentelor în organism și funcționalitatea mâncării;
 Evalueze impactul alimentației asupra sănătății generale și asupra fiziologiei;

 Identifice produsele alimentare cu potențiale beneficii pentru sănătate;


Ilustreze și evalueze consumul și asocierea corectă de nutrienți în cadrul dietei
alimentare.

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:
2.1Înțelegerea conținutului mâncării și a proprietăților și valorilor nutriționale
 Aplice principiile nutriției sănătoase pentru îmbunătățirea stilului de viață și a
sănătății;
 Recunoască modificările în distribuția masei de grăsimi, a masei musculare și a
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2.3 Deprinderea obiceiurilor corecte pentru o alimenație sănătoasă
 Identifice și să selecteze surse tradiționale și online pentru informații referitoare la
alimentație și nutrienți;
 Propună grupului țintă cele mai importante reguli de siguranță alimentară și cele mai
corecte practice în domeniul alimentar;
 Propună o etichetare corectă a produselor alimentare în conformitate cu cerințele
legislative;
 Identifice și să semnalizeze incorectitudinea etichetării unor produse alimentare.
2.4Consecințele și prevenția obiceiurilor alimentare nesănătoase
 Privească și să înțeleagă la nivel macro mecanismul cauză-efect referitor la obezitate;
 Înțeleagă texte legislative privind obezitatea și accesul la structuri publice și private.






fluidului corporal, urmărind acțiuni de corectare și definind planuri de intervenție
adecvate;
Aplice cunoștințele acumulate pentru prevenirea obezității și stabilirea unui stil de
viață sănătos, din punct de vedere clinic (ce să faci), pedagogic (cum să faci) și
psihologic (de ce să faci);
Sugereze schimbări în component meselor în funcție de nevoile corpului uman;
Determine nevoile corpului uman referitor la anumiți nutrienți, în funcție de vârstă.

2.2Rolul componentelor alimentelor în organism și funcționalitatea mâncării;
 Opereze cu aspectele biochimice, fiziologice și microbiologice ale nutrienților;
 Supervizeze alegerile alimentare în relație cu posibilele lor beneficii în îmbunătățirea
sănătății;
 Monitorizeze și să ofere sfaturi legate de un stil de viață sănătos și obiceiuri
alimentare corecte.
2.3Deprinderea obiceiurilor corecte pentru o alimenație sănătoasă
 Ghideze și supervizeze pacienți, familii etc. referitor la calitatea și siguranța
alimentației;
 Monitorizeze aplicarea metodelor de siguranță pentru depozitarea, prepararea și
consumul produselor alimentare;
 Ghideze și să ofere sfaturi referitor la etichetarea corectă a prouselor alimentare.
2.4Consecințele și prevenția obiceiurilor alimentare nesănătoase
 Conducă discuții referitoare la politicile legate de obezitate la nivel regional și
național;
 Folosească documente legale în cazuri concrete.
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Ore de studiu aferente unității de învățare:
Ore de predare directă = 4
Ore de practică = 10
Ore de studiu individual = 9
Ore de evaluare =2
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Număr total de ore de învățare
25
Unitatea de învățare va fi livrată prin

Număr total de credite
1

☒ discuții
☒ activitate de teren
☒ practică
☒ prezentări
☒ grupuri de lucru
Unitatea de învățare va fi evaluate prin
☒ activitate de teren
☒ evaluare pe parcurs
☒ practică
☒ prezentare
Referințe















Correct IT!- Intellectual produs 1. “Healthy lifestyle concept analysis and collection of good practices”
Correct IT!- Intellectual produs 2. Obesity prevention and healthy lifestyle curricula
Correct IT!- Intellectual produs 3. ICT materials for the online blended-learning Obesity prevention and
healthy lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 4. Learning materials for face to face blended-learning obesity
prevention and healthy lifestyle curs course
Correct IT!- Intellectual produs 5. Methodology for VET trainers in obesity prevention and healthy
lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 6. Online Platform and pilot the blended-learning curs in obesity
prevention and healthy lifestyle skills

https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/nutrition-and-weightstatus
https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/strategy_en
Early Years Nutrition and Healthy Weight. L. Stewart, J. Thompson (2015) Wiley-Blackwell Eds.
Drewnowski, A., & Darmon, N. (2005). The economics of obesity: dietary energy density and energy
cost–. The American journal of clinical nutrition, 82(1), 265S-273S.
Philipson, T., & Posner, R. (2008). Is the obesity epidemic a public health problem? A decade of
research on the economics of obesity (No. w14010). National Bureau of Economic Research.
Swinburn, B. (2011). Planet Obesity: How we're eating ourselves and the planet to death.
ReadHowYouWant. com.
http://www.efsa.europa.eu/it
http://www.who.int/foodsafety/en/
K. NADAKAVUKAREN SCHEFER, The International Law of Overweight and Obesity, in Asian Journal of WTO
and International Health Law and Policy, 2014, p.
L. C. CHEN, T. G. EVANS, R. A. CASH, Health as a Global Public Good, Oxford, 1999
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Numărul și titlul unității:

3. Strategii de prevenție
Obiective, metode și resurse:
Obiectiv: Să li se ofere specialiștilor Correct IT! cunoștințele, aptitudinile și competențele
necesare pentru a putea prezenta cât mai correct conceptele de prevenție a obezității și
promovare a unui stil de viață sănătos.
Metode: cursuri, video interactiv, discuții, studiu de caz, lucrul în grup, autoevaluarea, lucrul
cu materiale tipărite, învățarea experimentală, reflecție.
Resurse: Multimedia, hârtie, flip chart, markere.
Conținut:
3.1 Consiliere și terapie individuală
 Principiile unui mod de viață sănătos și reguli;
 Efectele obezității asupra sănătății;
3.2 Consiliere și terapie de grup
 Diferențele obiceiurilor de dietă dintre bărbați și femei;
 Clasificarea obezității și riscului de îmbolnăvire;
 Problema excesului de greutate la tineri;
3.3 Inițiative gândite pentru școli și grădinițe
 Consolidarea sănătății copiilor în perioada preșcolară;
 Strategiile de prevenire a obezității la școală;
 Măsuri motivaționale;
 Organizarea de evenimente cu caracter preventiv;
3.4 Inițiative gândite pentru părinți
 Educație nutrițională pentru părinți;
 Factori sociali și ai stilului de viață care contribuie la apariția și dezvoltarea
obezității;
 Analiză a stilul de viață al familiei;
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3.5 Alte inițiative care pot fi puse în aplicare de către asistenți medicali, profesori, asistenți
sociali direct pe copii sau pe medii familiale și sociale
 Responsabilitățile asistenților medicali, funcții în domeniul nutriției;
 Exemple de bune practici ale diferitelor inițiative.
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Rezultatele învățării:
Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor:
 Înțelege și vor fi capabili să recunoască principiile unui stil de viață sănătos și efectele
obezității asupre sănătății;
 Fi capabili sa explice conceptul unui stil de viață sănătos;
 Descrie în mod exact factorii cheie care influențiază obezitatea la copii;
 Cunoaște măsurile principale de prevenire a obezității la copii;
Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:
 Compare obiceiurile de dietă dintre bărbați și femei;
 Creeze o dietă structurată și să o combine cu pofta de mâncare și măsuri
motivaționale pentru o nutriție sănătoasă;
 Analizeze problema obezității și a supraponderabilității la tineri;
 Compună și să aplice un plan nutrițional informativ pentru părinți;
Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:
 Selecteze măsuri și metode pentru a întări sănătatea preșcolarilor;
 Prevină obezitatea la școală;
 Aplice practic îngrijirea nutrițională în contextul sarcinilor unei asistente medicale;
 Aleagă și să adapteze acele practici de prevenire care ar funcționa cel mai bine într-un
anumit mediu cultural și socio-economic;
 Dezvolte soluții personalizate și să-și asume responsabilitatea pentru un program de
prevenire de succes pentru anumite persoane sau grupuri de indivizi în viața de zi cu
zi.
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Ore de studiu aferente unității de învățare:
Ore de predare directă = 4
Ore de practică = 10
Ore de studiu individual = 9
Ore de evaluare =2
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Număr total de ore de învățare
25
Unitatea de învățare va fi livrată prin

Număr total de credite ECVET
1

☒ discuții
☒ muncă de teren
☒ practică
☒ prezentări
☒ muncă de grup
Unitatea de învățare va fi evaluate prin
☒ muncă de teren
☒ evaluare continuă
☒ practică
☒ prezentare
Referințe
http://correct-it.eu/






Correct IT!- Intellectual produs 6. Online Platform and pilot the blended-learning curs in obesity
prevention and healthy lifestyle skills
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Correct IT!- Intellectual produs 1. “Healthy lifestyle concept analysis and collection of good
practices”
Correct IT!- Intellectual produs 2. Obesity prevention and healthy lifestyle curricula
Correct IT!- Intellectual produs 3. ICT materials for the online blended-learning Obesity prevention
and healthy lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 4. Learning materials for face to face blended-learning obesity
prevention and healthy lifestyle curs course
Correct IT!- Intellectual produs 5. Methodology for VET trainers in obesity prevention and healthy
lifestyle skills
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Numărul și titlul unității:

4. Activitatea fizică
Obiective, metode și resurse:
Obiectiv: Să li se ofere specialiștilor Correct IT! cunoștințele, aptitudinile și competențele
necesare pentru a putea prezenta cât mai corect conceptele de prevenție a obezității și
promovare a unui stil de viață sănătos.
Metode: cursuri, prezentări, discuții bazate pe studiile de caz, joc de rol, discuții de grup,
filme educaționale, auto-evaluare
Resurse/ materiale: video-proiector, hârtie, prezentări PowerPoint, ghiduri internaționale
Conținut
Înțelegerea legăturii dintre activitatea fizică și stilul de viață sănătos
 Ghiduri internaționale pentru promovarea activității fizice;
 Definiția activității fizice;
 Definiția exercițiului fizic;
 Definiția comportamentului sedentar;
Avantajele activității fizice
 Consumul de calorii în exces;
 Scăderea greutății corporale;
 Efecte asupra tensiunii arteriale;
 Profilul lipoproteic, proteina C-reactivă și markerii biologici ai bolii coronariene;
 Sensibilitatea și eficiența insulinei;
 Activitatea fizică și persoanele în vârstă;
 Efecte asupra problemelor de sănătate mintală;

Bariere ale acțiunilor promoționale și facilitatori ai promovării activității fizice
Bariere:
02 Correct IT! - Curs international de formare profesională pentru prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos!
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Înțelegerea prescripției exercițiilor fizice
 Rolul echipei multidisciplinare;
 Evaluarea inițială a capacității fizice și funcționale;
 Evaluarea compoziției corporale (IMC);
 Selectarea și explicarea exercițiilor în funcție de starea fizică;
 Evaluarea clinică;
 Limitări, scopuri și motivația utilizatorului;
 Implementarea sistematică a mecanismelor de monitorizare;
 Evaluarea efectelor exercițiilor, sesiunilor și / sau programului;
 Riscurile legate de activitatea fizică;





Cunoașterea scăzută a utilizatorilor;
Absența instrucțiunilor, a standardelor și a protocoalelor;
Reducerea coordonării practicilor profesionale, în interiorul și în afara zonei de
sănătate;
 Lipsa formării și, în consecință, reducerea capacității profesioniștilor din domeniul
sănătății de a interveni;
 Lipsa includerii indicatorilor de promovare a activității fizice;
 Utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaționale;
Facilitatori:
 Existența reacțiilor la promovarea activității fizice;
 Oportunități și contexte multiple pentru practicarea activității fizice;
 Cooperarea dintre profesioniștii din domeniul sănătății și profesioniștii din domeniul
exercițiului fizic;
 Existența unor protocoale adaptate la realitatea diferiților utilizatori;
Rezultatele învățării:
Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:
 identifice definiția activității fizice, a exercițiilor fizice și a comportamentului
sedentar;
 descrie instrucțiunile internaționale pentru promovarea activității fizice;
 demonstreze avantajele activității fizice;
 descrie care este prescripția exercițiilor fizice;
 identifice principalele obstacole în calea implementării acțiunilor de promovare a
activității fizice;
 identifice principalii facilitatori ai promovării activității fizice;
Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:
Raporteze exemple de activitate fizică și de exerciții fizice;
Explice exercițiile recomandate;
Evalueze beneficiile activității fizice;
Interpreteze valorile clinice și IMC;
Aprecieze riscurile activității fizice;
Discute rolul echipei multidisciplinare și limitele acțiunilor sale;
Analizeze principalele bariere și facilitarea caracteristicilor promovării exercițiilor
fizice;

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:
 Fie responsabili pentru promovarea exercițiilor fizice și a unui stil de viață sănătos;
 Se ocupe de regulile exercițiilor fizice recomandate;
 Respecte regulile exercițiilor fizice recomandate, respectând liniile directoare ale
02 Correct IT! - Curs international de formare profesională pentru prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos!
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standardelor internaționale;
Colaboreze la prescrierea exercițiilor fizice;
Realizeze sarcini cu rol în depășirea barierelor în promovarea activității fizice;
Supravegheze activitățile de exerciții fizice;
Monitorizeze și evalueze efectele exercițiilor fizice;
Respecte aplicarea documentelor legale și a legislației naționale.
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Ore de studiu aferente unității de învățare:
Ore de predare directă = 4
Ore de practică = 10
Ore de studiu individual = 9
Ore de evaluare =2
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Număr total de ore de învățare
25
Unitatea de învățare va fi livrată prin

Numărul total de credite ECV
1

☒ discuții
☒ activitate în teren
☒ practică
☒ prezentări
☒ grupuri de lucru
Unitatea de învățare va fi evaluată prin
☒ activitate în teren
☒ evaluare continuă
☒ practică
☒ prezentări
Referințe
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Correct IT!- Intellectual produs 1. “Healthy lifestyle concept analysis and collection of good
practices”
Correct IT!- Intellectual produs 2. Obesity prevention and healthy lifestyle curricula
Correct IT!- Intellectual produs 3. ICT materials for the online blended-learning Obesity prevention
and healthy lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 4. Learning materials for face to face blended-learning obesity
prevention and healthy lifestyle curs course
Correct IT!- Intellectual produs 5. Methodology for VET trainers in obesity prevention and healthy
lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 6. Online Platform and pilot the blended-learning curs in obesity
prevention and healthy lifestyle skills
https://www.dgs.pt/pns-e-programas/programas-de-saude-prioritarios/atividade-fisica.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9280172
http://www.who.int/topics/physical_activity/en/
Schoeller DA, Shayk, Kushner RF. How much Physical activity is needed to minimize weight gain in
previously obese women? Am J Clin Nutr 1997;66:551-6
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Numărul și titlul unității:

5. Stilul de viață și sănătatea mentală
Obiective, metode și resurse:
Obiectiv: Să li se ofere specialiștilor Correct IT! cunoștințele, aptitudinile și competențele
necesare pentru a putea prezenta cât mai correct conceptele de prevenție a obezității și
promovare a unui stil de viață sănătos.
Metode: Cursuri în maniera tradițională profesor/elev, studiu individual, sesiuni individuale
și de grup, studii de caz, evaluare de către profesor
Resurse necesare: prezentări PowerPoint, cursuri înregistrate pentru podcast-uri, clipuri
YouTube pe subiectul curent, resurse materiale naționale și internaționae
Conținut:
Factori ai stilului de viață și impactul asupra sănătății mentală
 optimism & monologuri pozitive;
 înțelegerea și gestionarea stresului;
 răspunderea sănătoasă la emoții;
 crearea de relații sănătoase;

Rezultatele învățării:
Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor:
 Discuta despre simptomele comune de stres cu care se confruntă tinerii;
 Examina simptomele anxietății și depresiei și abordările tradiționale de tratament;
 Oferi strategii pentru identificarea și gestionarea stresului și a emoțiilor nedorite;
 Cunoaște strategiile de monolog pozitiv ca mijloc de dezvoltare a încrederii în sine;
 Furniza strategii pentru a construi relații sănătoase;
 Identifica comportamentele care împiedică bolile determinate de alimentație;
 Identifica problemele de sănătate cauzate de tendințele actuale;
 Discuta despre factorii care influențează imaginea corporală negativă;
Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea să:
 Aplice cunoștințele despre simptomele stresului, anxietății și depresiei atunci când
02 Correct IT! - Curs international de formare profesională pentru prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos!
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Psihiatrie nutrițională
 stres;
 boli;
 consecințe;
 comportamnete care previn boli determinate de alimentație;
 probleme de sănătate determinate de tendințele actuale;
 influențe a imaginii corporale negative.







oferă studenților strategii pentru identificarea și gestionarea problemelor;
Facă o sesiune de grup în care practica metodei de monolog pozitiv va ajuta studenții
să facă față problemelor legate de stilul de viață;
Aplice strategii pentru a construi relații sănătoase;
Reflecteze asupra diferitelor metode de predare care pot fi folosite pentru a înțelege
legătura dintre comportament și boala provocată de alimente;
Reflecteze asupra modului în care tendințele pot influența și pot provoca probleme de
sănătate;
Aplice strategii pentru a determina acceptarea imaginii propriului corp, în ciuda
influenței mass-mediei;

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:
 Învețe clase sau persoane despre cauzele și strategiile de prevenire a stresului, a
anxietății și a depresiei;
 Desfășoare proiecte de intervenție pe teme de monolog pozitiv, formarea de relații
pozitive și probleme de imagine negativă ale corpului;
 Înțeleagă modul în care tendințele actuale influențează problemele legate de sănătate;
 Utilizeze diferite metode de predare pentru a face elevii să înțeleagă legătura dintre
comportament și bolile determinate de alimentație;
Ore de studiu aferente unității de învățare:
Ore de predare directă = 4
Ore de practică = 10
Ore de studiu individual = 9
Ore de evaluare =2
Număr total de ore de învățare
25
Unitatea de învățare va fi livrată prin

Număr total de credite ECVET
1

☒discuții
☒ muncă de teren
☒ practică
☒ prezentări
☒ grupuri de lucru
Unitatea de învățare va fi evaluate prin
☒ muncă de teren

☒ practică
☒ prezentare
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☒ evaluare continuă

Referințe
http://correct-it.eu/
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Correct IT!- Intellectual produs 1. “Healthy lifestyle concept analysis and collection of good
practices”
Correct IT!- Intellectual produs 2. Obesity prevention and healthy lifestyle curricula
Correct IT!- Intellectual produs 3. ICT materials for the online blended-learning Obesity prevention
and healthy lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 4. Learning materials for face to face blended-learning obesity
prevention and healthy lifestyle curs course
Correct IT!- Intellectual produs 5. Methodology for VET trainers in obesity prevention and healthy
lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 6. Online Platform and pilot the blended-learning curs in obesity
prevention and healthy lifestyle skills
Clarke, C & Cooper, C. (2001). Psychosocial rehabilitation after disfiguring injury or disease:
investigating the curs needs of specialist nurses. Journal of Advanced Nursing Volume 34, Issue 1,
April
Dahl, O, Wickman, M & Wengstrøm, Y. (2012). Adapting to life after burn injury -Reflections on care,
Journal of Burn Care & Research, 33, 5, 595–605.
Konradsen, H., Kirkevold and, M. & Zoffmann, V. (2009). Surgical facial cancer treatment: the
silencing of disfigurement in nurse–patient interactions, Journal of Advanced Nursing, 65, 11, 24092418.
Moi, A.L. & Gjengedal, E. (2008). Life after burn injury: Striving for regained freedom, Qualitative
Health Research, 18, 12, 1621-30.
Persson M, Rumsey N, Spalding H, Partridge J.(2008). Bridging the gap between current care
provision & the psychological standards of burn care: Staff perceptions of current psycho-social care
provision and the way forward. Report for NHS
Rumsey N, Clarke A, White P, Wyn-Williams M, Garlick W.J. (2004). Altered body image:
appearance-related concerns of people with visible disfigurement. Adv Nurs 48(5):443-53.
Amos A, Bostock Y. Young people, smoking and gender—a qualitative exploration. Health education
research. 2007;22(6):770-81.
Austin SB, Field AE, Wiecha J, Peterson KE, Gortmaker SL. T impact of a school-based obesity
prevention trial on disordered weight-control behaviors in early adolescent girls. Archives of
pediatrics & adolescent medicine. 2005;159(3):225-30.
Yanover T, Thompson JK. Self-reported interference with academic functioning and eating disordered
symptoms: associations with multiple dimensions of body image. Body image. 2008;5(3):326-8.
Lovegrove E, Rumsey N. Ignoring it doesn't make it stop: adolescents, appearance, and bullying. The
Cleft palatecraniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial
Association. 2005;42(1):33-44.
Neumark-Sztainer D, Wall M, Eisenberg ME, Story M, Hannan PJ. Overweight status and weight
control behaviors in adolescents: longitudinal and secular trends from 1999 to 2004.Preventive
medicine. 2006;43(1):52-9.
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Numărul și titlul unității de învățare:

6. Schimbarea atitudinii și influența media
Obiective, metode și resurse:
Obiectiv: Să li se ofere specialiștilor Correct IT! cunoștințele, aptitudinile și competențele
necesare pentru a putea prezenta cât mai correct conceptele de prevenție a obezității și
promovare a unui stil de viață sănătos.
Metode: studiu individual, prezentări interactive, exerciții de formare a competențelor,
discuții de grup, filme educaționale, materiale animate, simulări
Resurse: multimedia, fișe de lucru, hârtie, flipchart, markere
Conținut
 Modelul de schimbare comportamentală "Puterea obișnuinței" pentru prevenirea
obezității în patru pași;
 Factorii de succes în schimbarea comportamentului;
 Rolul mass-mediei în obezitatea infantilă;
 Măsuri eficiente pentru reducerea influenței mass-mediei asupra obezității infantile;
 Prevenirea discriminării, a segregării și a hărțuirii în rândul copiilor în ceea ce
privește obezitatea.

Aptitudini – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea:
 să poată concepe și aplice un model de schimbare a comportamentului;
 să identifice și consolideze factorii de succes în planul lor de schimbare a
comportamentului;
 să identifice rolul mass-mediei în obezitatea infantilă în contexte specifice;
 să sugereze măsuri eficiente pentru reducerea influenței mass-mediei asupra obezității
infantile;
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Rezultatele învățării:
Cunoștințe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor putea:
 să descrie modelul de schimbare a comportamentului "Modul de comportament al
obiceiului" pentru prevenirea obezității;
 să fie conștienți de factorii de succes în schimbarea comportamentală;
 să cunoască rolul mass-mediei în obezitatea infantilă în ceea ce privește publicitatea
alimentară în mass-media;
 identificarea măsurilor eficiente de reducere a influenței mass-mediei asupra obezității
infantile;
 să fie conștienți de discriminare, segregare și hărțuire pe bază de obezitate la copii;



să identifice măsurile de prevenire a discriminării, a segregării și a hărțuirii pe bază de
obezitate în rândul copiilor în cazuri specifice;

Competențe – la sfârșitul unității de învățare cursanții vor fi capabili să:
 să aplice un plan de schimbare a comportamentului pentru prevenirea obezității la
copii și părinți;
 să evidențieze și să evalueze factorii de succes în planul de schimbare a
comportamentului elevilor;
 să ofere consiliere eficientă pentru reducerea influenței mass-mediei asupra obezității
infantile;
 să selecteze, planifice și implementeze intervenții la scară mică pentru a reduce
influența mass-mediei asupra obezității infantile;
 să ofere consiliere și sprijin în aplicarea soluțiilor de prevenire a discriminării,
segregării și hărțuirii pe bază de obezitate în rândul copiilor în cazuri specifice;
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Ore de studiu aferente unității de învățare:
Ore de predare directă = 4
Ore de practică = 10
Ore de studiu individual = 9
Ore de evaluare =2
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Număr total de ore de învățare
25
Unitatea de învățare va fi livrată prin

Număr total de credite
1

☒ discuții
☒ activitate în teren
☒ practică
☒ prezentări
☒ grupuri de lucru
Unitatea va fi evaluată prin
☒ activitate în teren
☒ evaluare pe parcurs
☒ practică
☒ prezentări


















Correct IT!- Intellectual produs 1. “Healthy lifestyle concept analysis and collection of good
practices”
Correct IT!- Intellectual produs 2. Obesity prevention and healthy lifestyle curricula
Correct IT!- Intellectual produs 3. ICT materials for the online blended-learning Obesity prevention
and healthy lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 4. Learning materials for face to face blended-learning obesity
prevention and healthy lifestyle curs course
Correct IT!- Intellectual produs 5. Methodology for VET trainers in obesity prevention and healthy
lifestyle skills
Correct IT!- Intellectual produs 6. Online Platform and pilot the blended-learning curs in obesity
prevention and healthy lifestyle skills
Duhigg, C., The power of habit, Random House Trade. 2017
Christakis NA, Fowler JH. The spread of obesity in a large social network over 32 years. N Engl J
Med. 2007;357(4):370–379. [PubMed]
Gabriele JM, Walker MS, Gill DL, Harber KD, Fisher EB. Differentiated roles of social
encouragement and social constraint on physical activity behavior. Ann Behav Med. 2005;29(3):210–
215. [PubMed]
Gabriele JM, Walker MS, Gill DL, Harber KD, Fisher EB. Differentiated roles of social
encouragement and social constraint on physical activity behavior. Ann Behav Med. 2005;29(3):210–
215. [PubMed]
Everson ES, Daley AJ, Ussher M. Brief report: The theory of planned behaviour applied to physical
activity in young people who smoke. J Adolesc. 2007;30(2):347–351. [PubMe
Oygard L, Klepp KI. Influences of social groups on eating patterns: a study among young adults. J
Behav Med. 1996;19(1):1–15. [PubMed]
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/WHO_new_childhoodobesity_PREVENTION_27nov
_HR_PRINT_OK.pdf
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Referințe

4. TERMINOLOGIE
COMPETENȚĂ
Capacitate dovedită de utilizare a cunoștințelor, aptitudinilor și abilităților personale, sociale
și / sau metodologice, în situații de muncă sau de studiu și în dezvoltarea profesională și
personală. În contextul EQF, este descrisă ca responsabilitate și autonomie (competențe
sociale).
ORE DE PREDARE DIRECTĂ
Ar trebui să se refere la orele în care studentul are contact personal cu profesorul. În cazul
sesiunilor de teleconferință live, dacă se desfășoară în școli, atunci este considerată ca parte a
orelor față în față.
CREDIT
Creditul pentru rezultatele învățării desemnează rezultatele învățării individului care au fost
evaluate și care pot fi acumulate unei calificări sau transferate altor programe sau calificări de
învățare. Creditul se referă la faptul că elevul a obținut rezultatele așteptate de învățare care
au fost evaluate pozitiv, iar rezultatul evaluării a fost documentat într-un document personal.
Pe baza acestei documentații, alte instituții pot recunoaște creditele studenților.
ACUMULARE DE CREDITE
Proces prin care cursanții pot dobândi calificări în mod progresiv prin evaluări succesive și
validarea rezultatelor învățării. Acumularea creditului este stabilită de instituția competentă
responsabilă de acordarea calificării. Când elevul a acumulat creditul necesar și când sunt
îndeplinite toate condițiile pentru acordarea calificării, elevului i se acordă calificarea.

SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE PENTRU CURS ȘI EDUCAȚIE
VOCAȚIONALĂ
(EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND CURS )
(ECVET)
ECVET reprezintă un cadru tehnic pentru transferul, recunoașterea și, după caz, acumularea
rezultatelor învățării individuals în vederea obținerii unei calificări. Instrumentele și
metodologia ECVET cuprind descrierea calificărilor în ceea ce privește unități de rezultate
ale învățării cu puncte asociate, un proces de transfer și acumulare și documente
complementare, cum ar fi acordurile de învățare, documente de înregistrare și ghiduri ale
utilizatorilor.
PUNCTE ECVET
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TRANSFER DE CREDITE
Proces prin care rezultatele învățării realizate într-un singur context pot fi luate în considerare
într-un alt context. Transferul de credite se bazează pe procesele de evaluare, validare și
recunoaștere. Pentru a fi transferate, rezultatele învățării trebuie evaluate. Rezultatul evaluării
este înregistrat în documentele personale ale cursanților și constituie credite. Pe baza
rezultatelor evaluate, creditul poate fi validat și recunoscut de o altă instituție competentă.

Reprezentarea numerică a ponderii totale a rezultatelor învățării într-o calificare și a ponderii
relative a unităților în raport cu calificarea. Împreună cu unitățile, descrierile rezultatelor
învățării și informațiile privind nivelul de calificare, punctele ECVET pot ajuta la înțelegerea
unei calificări. Numărul de puncte ECVET alocate unei calificări, împreună cu alte
specificații, poate indica, de exemplu, dacă domeniul de aplicare al calificării este îngust sau
larg.
CADRUL EUROPEAN DE CALIFICARE
(EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK ) (EQF)
EQF este un cadru de referință care leagă împreună sistemele de calificări ale țărilor,
acționând ca un dispozitiv de traducere pentru a face calificările mai ușor de citit și mai ușor
de înțeles în diferite țări și sisteme din Europa. Cele opt niveluri de referință sunt descrise
prin folosirea rezultatelor învățării.
ÎNVĂȚARE FORMALĂ
Învățarea care se desfășoară într-un mediu organizat și structurat (de exemplu într-o instituție
de educație sau formare profesională sau la locul de muncă) și este desemnată în mod explicit
ca învățare (în termeni de obiective, timp sau resurse). Învățarea formală este intenționată din
punctul de vedere al elevului. Aceasta conduce de obicei la validare și certificare.
CUNOȘTINȚE
Rezultatul asimilării informațiilor prin învățare. Este întregul de date, principii, teorii și
practici care sunt legate de un domeniu de lucru sau de studiu. În contextul EQF, este descris
ca fiind teoretic și/sau factual.
REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII (LEARNING OUTCOMES)
Ceea ce un cursant/lucrător știe, înțelege și poate realiza după finalizarea unui proces de
învățare, care este definit în termeni de cunoștințe, aptitudini și competențe.
CALIFICARE
Rezultatul formal al unui proces de evaluare și validare care se obține atunci când o instituție
competentă stabilește că o persoană a obținut rezultate de învățare de un anumit standard.
RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
Procesul de atestare a rezultatelor învățării obținute oficial prin acordarea de unități sau
calificări.
ORE DE STUDIU INDIVIDUAL
Se referă la a studia în mod individual, fără supravegherea directă sau participarea la clasă. În
cazul vizitelor la fața locului, dacă nu sunt supravegheate, sunt considerate studiu individual.

UNITĂȚI DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII
Unitatea este o componentă a unei calificări, care constă într-un set coerent de cunoștințe,
aptitudini și competențe care pot fi evaluate și validate. Unitățile permit realizarea progresivă
a calificărilor prin transferul și acumularea rezultatelor învățării. Ele sunt supuse evaluării și
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APTITUTIDI
Abilitatea de a aplica cunoștințe și de a folosi ceea ce știi pentru a îndeplini sarcini și a
rezolva probleme. În contextul EQF, sunt descrise ca fiind aptitudini cognitive (utilizarea
gândirii logice, intuitive și creative) și/sau practice și tehnice (dexteritate manuală și
utilizarea metodelor, materialelor, unelte și instrumentelor).

validării, care verifică și înregistrează faptul că cursantul a obținut rezultatele de învățare
așteptate.
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VALIDAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
Procesul de confirmare a faptului că anumite rezultate de învățare evaluate obținute de un
cursant corespund unor rezultate specifice care pot fi necesare pentru o unitate sau o
calificare.
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