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Introducere
Programul educaţional modular pentru Tehnologia sistemelor gipscarton de interior este destinat şcolilor profesionale de meserii pentru
următoarele ocupaţii:
• Montator pereţi şi plafoane din gips-carton
• Inginer construcţii.
Scopul educaţiei profesionale este de a creşte performanţa pieţei de
muncă. Cerinţele pentru a urma o formă de învăţământ vocaţional sunt
cunoştinţe şi competenţe profesionale rudimentare. La terminarea şcolii,
persoana care învaţă trebuie să fie deschisă, comunicativă, cu
imaginaţie, aptă de învăţare continuă şi perfecţionare, capabilă să-şi
evalueze propriul potenţial. Punerea în aplicare a sistemelor de formare
modulare favorizează realizarea obiectivelor menţionate mai sus.
Sistemul modular de instruire implementat în învăţământul
profesional, în cadrul căruia obiectivele şi materiale didactice sunt legate
de procesele de lucru şi activităţile profesionale, facilitează:
• Disponibilitatea cursanţilor pentru desfăşurarea activităţilor
profesionale cheie (în profilul domeniului de muncă), precum şi
dobândirea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale, care
corespund activităţilor practice,
• Integrarea conţinutului învăţării din diferite ramuri ale domeniului
de studiu,
• Stimularea activităţii intelectuale şi motorii, care contribuie la
învăţarea individualizată.
Caracteristici ale educaţiei modulare:
• Promovează metodele de predare care stimulează iniţiativa,
creativitatea şi auto-evaluarea, iar rolul profesorului este mai mult de
consilier, partener, designer, organizator şi evaluator al procesului de
învăţare,
• Procesul de predare şi învăţare se axează pe atingerea rezultatelor
concrete formulate în termeni de competenţe intelectuale şi practice,
care permit îndeplinirea sarcinilor profesionale specifice,
• Permite cursanţilor să transfere credite, care sunt date de cunoştinţele
şi competenţele evaluate, care s-au obţinut în cursul învăţării nonformale, informale,
• Programul de formare are o structură flexibilă formată din module şi
unităţi care pot fi modificate în funcţie de nevoile persoanei care
studiază. De exemplu, acesta permite să se adapteze conţinutul
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învăţării la cererea de pe piaţa muncii, la evoluţiile ştiinţifice şi
tehnologice sau la aptitudinile persoanei care învaţă.
Pentru o anumită profesie, programul de formare modular este format
din „module cu rezultatele învăţării profesionale" şi corespunzător „unităţi
modulare", care sunt concepute pe baza unor anumite criterii referitoare
la cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele din cadrul acelei profesii.
În ceea ce priveşte structura programului de formare, aceasta cuprinde:
• Rezultatele preconizate de programul de formare pentru profesia
ţintă,
• Planuri de predare,
• Module de învăţare şi structura acestora.
Un modul cu rezultatele învăţării cuprinde: obiectivele de învăţare, o
listă cu modulele de învăţare, o diagramă a acestor module şi
bibliografie.
Fiecare modul este format din: obiectivele de învăţare detaliate,
domeniul de aplicare, activităţi practice, resursele didactice necesare,
metodologia privind punerea în aplicare a programului de formare,
precum şi metodele de evaluare propuse pentru verificarea rezultatelor
învăţării.
O hartă a programului de formare - o parte a rezultatelor programului de
formare şi organizarea formării pentru profesia ţintă - prezintă corelaţii
între module. De asemenea, le prezintă sub formă de ierarhie, care să
indice ordinea în care modulele ar trebui să fie puse în aplicare. Prin
urmare, harta este mai uşor de înţeles pentru cadrele didactice şi le ajută
să planifice şi să organizeze programele educaţionale.
Programul de instruire modulară a sistemului se bazează pe modulele de
învăţare. Elementele sale sunt denumite după cum urmează:
• Simbol numeric al unei activităţi profesionale relevante pentru
clasificarea actuală a profesiilor de învăţământ profesional,
• Simbol literal care desemnează un set de module:
o O - pentru profesii generale,
o Z - pentru profesii specifice,
o S - pentru specializări,
• Cifre arabe pentru identificarea modulului anterior.
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I. Obiectivele învăţării şi organizarea pregătirii
pentru ocupaţie/specializare
1. Descrierea profilului ocupaţiei

Posturi de muncă
La terminarea şcolii profesionale cu calificare în Tehnologia
sistemelor gips-carton de interior, persoana este pregătită să muncească
în:
–
–
–

Domeniul construcţii,
Finisaje în construcţii,
Renovări.

Activităţi ocupaţionale cheie
Sarcinile ocupaţionale sunt:
– Instalarea pereţilor despărţitori, placarea pereţilor cu plăci gips-carton,
instalarea de tavane suspendate, instalarea de sisteme pentru
mansardă , realizarea de sisteme de pardoseală cu şapă uscată.
– Redecorare, mentenanţă, reparaţii la componentele sistemelor gipscarton.
Competenţe profesionale
După terminarea învăţării în domeniul Tehnologiilor sistemele gipscarton, cursanţii vor fi capabili să:
– Aplice specificaţii tehnice,
– Realizeze măsurători de bază,
– Identifice proprietăţile materialelor de construcţii folosite în tehnologia
–
–
–
–
–
–
–

sistemelor gips-carton,
Selecteze materialele corespunzătoare, uneltele şi echipamentele
pentru lucrările de finisare,
Identifice materialele folosite la sistemele de gips-carton de interior,
Instaleze pereţi despărţitori,
Să realizeze placarea pereţilor cu plăci gips-carton,
Instaleze plafoane suspendate,
Să realizeze sisteme pentru mansardă,
Să realizeze sisteme de şapă uscată de pardoseală
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– Redecoreze, menţină, repare componente ale sistemelor gips-carton
–
–
–

–
–
–
–
–

de interior,
Folosească şi să întreţină maşini, unelte, echipamente conform
reglementărilor standard,
Folosească beton, metal sau lemn,
Respecte normele de sănătate şi de siguranţă, precum şi cerinţele
legilor de protecţie a mediului, să realizeze economii în utilizarea
materialelor de construcţii,
Să organizeze munca pe şantier,
Să acorde primul ajutor în caz de accident,
Comunice cu colegii de echipă,
Respecte Codul muncii,
Folosească diferite surse de informaţii.

Competenţe psiho-fizice
– Condiţie fizică bună,
– Îndemânare manuală şi tehnică,
– Abilitatea de a lucra în echipă,
– Responsabilitate,
– Bun nivel al independenţei pentru implementarea sarcinilor,
– Răbdare, perseverenţă, atenţie la detalii,
– Realizarea muncii indiferent de condiţiile meteo.

2. Recomandări pentru organizarea procesului de instruire
Scopul didactic principal în domeniul Tehnologiei sistemelor de gipscarton de interior, este de a pregăti un cursant pentru efectuarea unei
mari varietăţi de sarcini în domeniul lucrărilor de construcţii şi de finisare
şi de a dezvolta acestuia cunoştinţele şi competenţele care să îi dea
capacitatea de a continua educaţia formală sau informală în viitor.
Procesul de predare conform programul de formare modulară este pus
în aplicare într-o şcoală profesională.
Programul de instruire se recomandă pentru învăţământul profesional
şi învăţământul general. Învăţământul general asigură cunoştinţele de
bază privind domeniul construcţiilor. Învăţământul profesional pregăteşte
pentru posturi tipice profesionale.
Conţinutul programului de formare este constituit dintr-un modul care se
referă la tehnologia sistemelor de gips-carton de interior. Modulul, care
cuprinde activităţile profesionale principale, este împărţit în mai multe
module. Fiecare modul face referire la o tehnologie din domeniul
sistemelor gips-carton de interior. Un astfel de modul ar trebui să
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producă anumite rezultate ale învăţării sub formă de competenţe, care,
la rândul lor vor permite unui cursant să efectueze anumite activităţi
specifice domeniului.
Tabelă: modulele de învăţare şi corelarea dintre acestea

Simbol

Numărul estimat
de ore necesar
învăţării
Clasa III

Module

15

712[06].S1.02
712[06].S1.03
712[06].S1.04

Module 712[06].S1
Tehnologia sistemelor gips-carton de
interior
Identificarea materialelor folosite la sistemele
de gips-carton de interior
Instalarea pereţilor despărţitori
Placarea pereţilor cu plăci gips-carton
Instalarea plafoanelor suspendate

712[06].S1.05

Realizarea sistemelor pentru mansardă

25

712[06].S1.01

25
20
20

Realizarea sistemelor de pardoseală cu şapă
uscată
Total

712[06].S1.06

20
125

Planul de învăţare
712[06].S1
Tehnologia sistemelor gips-carton de
interior

712[06].S1.01

Identificarea materialelor folosite la
sistemele de gips-carton de interior

712[06].S1.02

712[06].S1.04

712[06].S1.06

Instalarea pereţilor
despărţitori

Instalarea plafoanelor
suspendate

Realizarea sistemelor de
pardoseală cu şapă uscată

712[06].S1.03

712[06].S1.05

Placarea pereţilor cu plăci
gips-carton

Realizarea sistemelor
pentru mansardă
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Planul de învăţare a fost conceput pe baza tabelului de
corespondenţă. Acest plan reflectă ordinea în care trebuie parcurse
modulele de învăţare. Planul arată corelaţiile între module şi indică
ordinea în care acestea ar trebui să fie predate. Acesta funcţionează ca
un ajutor în predare pentru planificarea lecţiilor. Profesorul care
pregăteşte şi predă programul de formare trebuie să aibă cunoştinţe
metodologice despre învăţarea modulară, despre proiectarea pachetelor
educaţionale, care au o abordare centrată pe cursant, dar şi o
cunoaştere a metodelor de evaluare potrivite.
Rolul profesorului este de a ajuta la rezolvarea problemelor legate de
sarcinile atribuite, de a controla ritmul de dobândire a competenţelor
referindu-se la capacitatea de autonomie a cursanţilor, dar şi la
aptitudinile lor individuale. În cazuri justificate, profesorul poate decide o
traiectorie individualizată de educare. În plus, rolul profesorului este de a
dezvolta interesul cursanţilor pentru meserie, arătându-le posibilităţile de
educaţie continuă în cadrul profesiei. Profesorul ar trebui să influenţeze
atitudinea cursanţilor faţă de meseria aleasă. Cursanţii ar trebui să
înţeleagă noţiunea de răspundere civilă profesională, să implementeze la
locul de muncă standardele de calitate, să menţină ordinea la locul de
muncă, să respecte munca colegilor de echipă şi să utilizeze optim
materialele.
Ţinând cont de schimbările constante în domeniul tehnologiilor de
construcţie, precum şi de schimbările în învăţământul profesional,
profesorul ar trebui să participe la crearea unei baze pedagogice, la
organizarea aspectelor tehnice şi la evaluarea programelor de formare.
Profesorul ar trebui să dezvolte pachete educaţionale care formează o
componentă esenţială a programelor de formare modulare.
Următoarele metode de predare sunt recomandate în învăţământul
modular: ghidare în parcurgerea textului, supravegherea auto-învăţării,
metoda prezentării de cazuri, învăţarea cu ajutorul proiectelor şi
aplicaţiilor practice. Abordarea cheie se axează pe exerciţii practice, sub
formă de filme educative, tururi în locuri de interes pentru mediul de
afaceri, cum ar fi depozite, magazine tehnice cu instrumente şi materiale
de construcţii, târguri, expoziţii de maşini, utilaje şi materiale. În ceea ce
priveşte resursele utilizate în procesul de învăţare auto-dirijată, cursanţii
ar trebui să utilizeze, printre altele: cărţi, manuale de curs şi documente,
cum ar fi specificaţiile tehnice. Învăţarea ar trebui să se concentreze pe
cele mai noi tehnologii, materiale, instrumente şi maşini.
Abordarea centrată pe cursant presupune din partea profesorului o
pregătire specială a mijloacelor de predare, cum ar fi: text pentru ajutor,
instrucţiuni pentru abordarea proiectului, plan de orientare pentru autoînvăţare, instrucţiuni pentru a face exerciţiile practice, instrucţiuni pentru
respectarea regulilor de sănătate şi igienă la locul de muncă.
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Procesul de învăţare este evaluat prin validarea rezultatelor învăţării.
Se recomandă să se efectueze teste de diagnostic, să se realizeze
evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. Testele de diagnostic
vizează evaluarea cunoştinţelor cursanţilor şi competenţelor la începutul
programului de formare. Evaluarea formativă, care se desfăşoară de-a
lungul cursului, ar trebui să informeze cu privire la eficienţa metodelor de
predare. Cu alte cuvinte, se oferă feedback cu privire la munca
cursanţilor. Pe baza acesteia, este posibil să se introducă îmbunătăţiri în
programul de formare. Evaluarea sumativă ar trebui să se facă după
fiecare modul.
Mai mult decât atât, procesul de evaluare ar trebui să îi facă pe
cursanţi conştienţi de ceea ce au realizat în raport cu cerinţele
educaţionale şi să îi stimuleze pentru muncă sistematică, auto-control şi
auto-evaluare. Metodele de evaluare ar trebui să includă examinări
orale, scrise şi situaţionale, de observare a procesului de lucru şi un
sistem de clasificare măsurabilă. Standardele de testare şi standardele
de evaluare trebuie să se bazeze pe criterii fixe şi norme, care sunt
elaborate în conformitate cu testele, foile de observaţie şi fişele de
evaluare a progresului.
Sistemul modular de instruire necesită o mare varietate de materiale
didactice, echipamente profesionale şi tehnice de învăţământ, manuale
şi alte materiale didactice.
Numărul estimat de ore necesare pentru predare formală, care este
specificat în tabelul anterior, se poate schimba în funcţie de metodele de
predare şi de materialele didactice disponibile.
Programele modulare de formare pot fi organizate în forme diferite, în
funcţie de conţinutul de predare. În timpul învăţării, cursanţii participă la
cursuri, ateliere de lucru, cursuri practice. Ei participă la grupuri de lucru,
eventual la locul de muncă. Ateliere de lucru ar trebui să fie echipate cu
materiale didactice necesare modulului de studiu.
Nu există nici o diviziune clară între formarea practică şi cea teoretică
în cadrul procesului de instruire modulară. Combinaţia cea mai eficientă
de instruire teoretică cu instruire practică ar trebui să fie stabilite în
funcţie de conţinut şi de metoda de învăţare.
Se recomandă ca studiul teoretic să se desfăşoare în grupuri de 8-12
persoane, iar instruirea practică în grupuri de 2-3 persoane. Munca
individuală este, de asemenea, recomandată.
Formarea competenţelor practice ar trebui să aibă loc în spaţii de
lucru dotate corespunzător, unde este posibilă simularea activităţilor
ocupaţionale, ateliere de lucru, precum şi pe şantiere de construcţii.
Cursanţii trebuie să aibă condiţii de muncă adecvate care permit
executarea activităţilor atribuite care să le stimuleze procesul de
dobândire de cunoştinţe.
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Zonele de lucru pot fi amenajate ca o parte a unui atelier. Folosind
materiale disponibile, unelte şi echipamente, cursanţii pot efectua
sarcinile atribuite. După analiza activităţilor profesionale cheie specificate
pentru specializarea în domeniul Tehnologiei sistemelor de gips-carton
de interior, au fost identificate următoarele zone de lucru (locuri în care
abilităţile profesionale ale cursanţilor pot fi dezvoltate):
• zonă de lucru pentru sarcini de măsurare,
• zonă de lucru pentru pregătirea materialelor utilizate în sistemele
gips-carton,
• zonă de lucru pentru pregătirea materialelor pentru sistemele de
pereţi despărţitori,
• zonă de lucru pentru pregătirea materialelor pentru sistemele de
tavane suspendate,
• zonă de lucru pentru pregătirea materialelor pentru sistemele
mansardă,
• zonă de lucru pentru pregătirea materialelor pentru şape uscate de
pardoseală,
• zonă de lucru pentru dulgherie.
O şcoală profesională, care oferă sistemul modular de instruire, ar
trebui să ofere cursanţilor instalaţii şi echipamente corespunzătoare.
Fiecare atelier ar trebui să aibă:
• zonă de lucru pentru instruirea practică, echipată cu sculele,
echipamentele şi utilajele necesare,
• zonă de lucru adaptată la diferite forme de organizare (grup de
lucru, lucru individual),
• zonă de lucru a profesorului, echipată cu echipamente
audiovizuale şi multimedia,
• bibliotecă adecvată pentru nevoile de formare individuale şi de
grup,
• depozit de materiale de construcţii şi compuşi de finisare.
Utilizarea textelor ajutătoare pentru partea de teorie şi de practică în
procesul de predare necesită ateliere echipate în mod corespunzător
(pentru instruire practică), care permit lucrul în grupuri de 2-3 persoane
sau chiar în echipe mai mari.
De subliniat faptul că în programul de formare modulară, cursanţii trebuie
să se familiarizeze cu condiţiile reale de lucru din cadrul meseriei, să se
obişnuiască cu organizarea de şantier, precum şi cu condiţiile de
depozitare a materialelor şi echipamentelor. În plus, cursanţii ar trebui să
ştie cum să asigure securitatea şi sănătatea pe un şantier de construcţii,
ar trebui să ştie specificul muncii individuale şi de grup, precum şi
11

organizarea muncii unui anumit post.
Şcoala profesională are nevoie de acţiuni sistematice legate de:
• Organizarea de resurse tehnice care să permită executarea
programului didactic,
• Cooperarea cu întreprinderile care efectuează lucrări de finisare de
construcţii sau se ocupă de fabricarea de materiale dedicate
sistemelor de ghips-carton,
• Formarea cadrelor didactice în domeniul de aplicare al
metodologiei educaţiei modulare, centrată pe cursant prin diferite
metode de predare şi evaluare,
• Proiectarea de pachete educaţionale.
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II. Plan de învăţământ

Şcoala profesională pentru tineri
Profesia: Muncitor constructor 7121
No.
1.
2.
3.
4.

Număr ore în educarea
formală
(2 ani)
114
760
266
228
Total
1368

Module educaţionale
Bazele tehnice ale construcţiilor
Tehnologia în zidărie
Tehnologia în gips-carton
Tehnologie specifică

Şcoala profesională pentru adulţi
Profesia: Muncitor constructor 7121
No.

Module educaţionale

1.

Bazele tehnice ale construcţiilor

2.
3.
4.

Tehnologia în zidărie
Tehnologia în gips-carton
Tehnologie specifică
Total

Număr ore în
educarea formală
(2 ani)

Număr ore în
educarea formală
(2 ani)

76
570
228
190
1064*

38
276
100
90
504*
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III. Module educaţionale pentru specializare
Modulul 712[06].S1
Tehnologia sistemelor gips-carton de interior
1. Rezultatele învăţării
După finalizarea studiilor ar trebui să fiţi capabili să:
−
folosiţi terminologia din domeniul construcţiilor,
−
distingeţi diferite tehnologii ale sistemelor gips-carton de interior,
−
numiţi caracteristicile tehnologiilor sistemelor gips-carton de interior,
−
identificaţi şi distingeţi materialele de construcţii folosite în
tehnologia sistemelor gips-carton de interior,
−
instalaţi sisteme gips-carton de interior,
−
respectaţi normele de siguranţă, anticipaţi pericolele,
−
aplicaţi proceduri de prim ajutor,
−
citiţi şi creaţi desene tehnice,
−
folosiţi specificaţii tehnice,
−
pregătiţi necesar de materiale şi evaluaţi costurile,
−
organizaţi locul de depozitare al materialelor,
−
asiguraţi transportul materialelor.

2. Indexul modulelor
Simbolul modulului

Numele modulului

Numărul
estimativ de
ore de învăţare
formală

712[06].S1.02
712[06].S1.03
712[06].S1.04

Identificarea materialelor folosite la sistemele de
gips-carton de interior
Instalarea pereţilor despărţitori
Placarea pereţilor cu plăci gips-carton
Instalarea plafoanelor suspendate

25
20
20

712[06].S1.05

Realizarea sistemelor pentru mansardă

25

712[06].S1.01

712[06].S1.06

Realizarea sistemelor de pardoseală cu şapă
uscată
Total

15

20
125

3. Diagrama modulelor
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712[06].S1
Tehnologia sistemelor gips-carton de
interior

712[06].S1.01

Identificarea materialelor folosite la
sistemele de gips-carton de interior

712[06].S1.02

712[06].S1.04

712[06].S1.06

Instalarea pereţilor
despărţitori

Instalarea plafoanelor
suspendate

Realizarea sistemelor de
pardoseală cu şapă uscată

712[06].S1.03

712[06].S1.05

Placarea pereţilor cu plăci
gips-carton

Realizarea sistemelor
pentru mansardă

Învăţarea începe de la modului 712[06].S1.01 „Identificarea materialelor
folosite la sistemele de gips-carton de interior” care formează baza
următoarelor module. Celelalte module pot fi învăţate în orice ordine.
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Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane. WSiP, Warszawa1999
Szymański E., Wrześniowski Z.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa
1997
Maj T.: Organizacja Budowy. WSiP, Warszawa 2009
Wasilewski Z.: BHP na placu budowy. Arkady, Warszawa 1989
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Wojewoda K.: Magazynowanie, składowanie i transportowanie
materiałów budowlanych. Zeszyt 3. Podręcznik dla ucznia. REA,
Warszawa 1999
Martinek W., Szymański E.: Murarstwo i tynkarstwo. WSiP, Warszawa
1999
Ketler K.: Murarstwo, cz. 2, REA, Warszawa 2002
Zastosowanie płyt kartonowo-gipsowych w budownictwie, materiał
instruktażowy dla szkół budowlanych, Polskie Stowarzyszenie Gipsu,
Warszawa 2004
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe, WSiP, Warszawa 1998
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U.
Nr 129, poz. 844
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów
budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 92, poz.460; Dz. U. Nr 102/95,
poz. 507
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998r. w sprawie ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych
w rejestrze wypadków przy pracy. Dz. U. Nr 115, poz.744
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy
przy
wykonywaniu
robót
budowlano-montażowych
i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13, poz. 93
Kodeks Pracy (aktualnie obowiązujący)
Czasopisma specjalistyczne firm specjalizujących się w systemach
suchej zabudowy.
Lista a fost înnoită cu ultimele apariţii.
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Modulul 712[06].S1.01
Identificarea materialelor utilizate în tehnologia
sistemelor gips-carton de interior
1. Rezultatele învăţării
La finalizarea acestui modul, ar trebui să fiţi în măsura să:
− identificaţi plăcile gips-carton utilizate în sistemele gips-carton de
interior,
− identificaţi plăcile bazate pe fibre utilizate în sistemele gips-carton de
interior,
− identificaţi profilele de oţel utilizate în sistemele gips-carton de interior,
− identificaţi elementele de construcţie utilizate în sistemele gips-carton
de interior,
− identificaţi materialele de etanşare şi izolare utilizate în sistemele gipscarton de interior,
− identificaţi proprietăţile fizice, chimice şi mecanice ale plăcilor gipscarton,
− specificaţi parametrii plăcilor gips-carton folosite în sistemele gipscarton de interior,
− specificaţi parametrii profilelor de oţel utilizate în sistemele gips-carton
de interior,
− pregătiţi compuşi de finisare şi de umplere a rosturilor utilizate în
sistemele gips-carton de interior,
− identificaţi simbolurile şi proprietăţile materialelor utilizate în sistemele
gips-carton de interior şi să fiţi capabili de a aplica metode de control a
calităţii,
− determinaţi aplicarea corespunzătoare a materialelor utilizate în
sistemele gips-carton de interior,
− respectaţi normele de sănătate şi de siguranţă, precum şi cerinţele
legilor de protecţie a mediului, să realizaţi economii în utilizarea
materialelor de construcţii.

2. Scopul învăţării
Tipurile, proprietăţile şi etichetarea gipsului.
Aditivi ghips.
Plăci gips-carton (pe bază de hârtie).
Plăci ghips pe bază de fibre.
Profile de oţel folosite în Tehnologia sistemele gips-carton de interior.
Construirea componentelor folosite în Tehnologia sistemele gips-carton
de interior.
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Materiale izolatoare şi de etanşare folosite în Tehnologia sistemele gipscarton de interior.
Materiale folosite pentru protecţie, mentenanţă folosite în Tehnologia
sistemele gips-carton de interior.

3. Activităţi practice
• Determinarea calităţii şi a utilizării unor probe de gips în
conformitate cu specificaţiile tehnice.
• Pregătirea unui anumit gips făcut de mână în conformitate cu
specificaţiile tehnice.
• Identificarea plăcilor gips-carton şi a domeniului lor de utilizare.
• Identificarea plăcilor de gips pe bază de fibre şi a domeniului lor de
utilizare.
• Definirea diferitelor tipuri de materiale pe bază de gips, a
parametrilor, proprietăţilor, utilizare, condiţiile în care materialele pot fi
stocate pe baza ambalajelor şi a etichetelor.
• Identificarea de profile de oţel şi a domeniului lor de utilizare.

4. Materiale didactice/ resurse necesare
Eşantioane de gips în ambalajul lor original sau vărsate.
Plăci gips-carton şi plăci de gips pe bază de fibre.
Profile de oţel utilizate în Tehnologia sistemelor de gips-carton de
interior.
Elementelor de construcţie şi accesorii utilizate în Tehnologia sistemelor
de gips-carton de interior.
Cataloage ale produselor de profil.
Cataloagele cu sisteme gips-carton de interior.
Calculatoare şi software care permit accesul la Internet.

5. Metodologia de punere în aplicare a programului de
formare
Modulul se referă la părţi esenţiale ale programului de formare în
cadrul specializării dorite. O atenţie deosebită trebuie acordată la
materiale de construcţii specifice pentru Tehnologia sistemelor de gipscarton de interior. Procesul de instruire trebuie să includă abordarea
centrată pe elev şi abordarea profesor centrat la predare, însoţite de
demonstraţii practice în ateliere de lucru, descrieri de materiale. Fiecare
cursant ar trebui să aibă posibilitatea de a identifica materiale. De
asemenea, se recomandă ca lucrările să se desfăşoare în grup până
când se obţin rezultate satisfăcătoare.
Având în vedere marea varietate de materiale disponibile, cursanţii ar
trebui să poată să selecteze produsele de construcţie adecvate în funcţie
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de calitate, durabilitate, aplicabilitate, efectul lor asupra mediului, precum
şi factorii economici. Internetul este o sursă de informaţii cu privire la
recomandările companiilor de profil asupra materialelor de construcţii şi
tehnologiilor propuse.
Ateliere de lucru ar trebui să fie echipate cu materialele de construcţii
necesare. Mostre, cataloage şi ofertele ale producătorilor din domeniu
pot fi considerate un minim necesar.
Se recomandă excursii la magazinele specializate, şantierele de
construcţii, în scopul de ai familiariza pe cursanţi cu materiale de
construcţie.

6. Metode de evaluare
Evaluarea rezultatelor învăţării cursanţilor ar trebui să fie efectuată
de-a lungul întregii perioade de studiu a unui modul pe baza unor criterii
fixe. Competenţele care sunt necesare pentru a îndeplini sarcinile
practice, pot fi verificate sub formă de teste. Testele trebuie să facă
referinţă la diferite tipuri de materiale de construcţii, punerea lor în
aplicare şi proprietăţi.
Se recomandă ca abilităţile practice să fie verificate prin observarea în
timpul orelor de lucru practice şi prin examene practice. În timpul
procesului de observare a cursanţilor, ar trebui să se urmărească
următoarele:
• Identificarea de mostre de materiale şi produse care sunt utilizate
în Tehnologia sistemelor de gips-carton de interior,
• Determinarea proprietăţilor materialelor utilizate în Tehnologia
sistemelor de gips-carton de interior,
• Definirea aplicaţiilor unor anumite tipuri de plăci disponibile în
Tehnologia sistemelor de gips-carton de interior,
• Definirea utilizării accesoriilor pentru plăci gips-carton,
• Respectarea normelor de sănătate şi de siguranţă, precum şi
cerinţele legilor de mediu.
Înainte de a proceda la efectuarea oricărei sarcini practice, cunoştinţele
teoretice trebuie să fie verificate prin examen, fie pe cale orală, fie în
scris. Rezultatele examenului ar trebui să informeze cu privire la
familiarizarea cursanţilor cu diferite tipuri de materiale utilizate în
Tehnologia sistemelor de gips-carton de interior, punerea lor în aplicare
şi proprietăţi. Cursanţilor ar trebui să li se permită să participe la lucrări
practice.
În timpul activităţilor practice, evaluarea cursanţilor ar trebui să se
limiteze la doi indicatori: „Succes", „Insuficient". În evaluarea finală a
rezultatelor învăţării pentru fiecare unitate modulară, trebuie să fie luate
în considerare toate rezultatele de la teste / examene.
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Modulul 712[06].S1.02
Instalarea pereţilor despărţitori
1. Rezultatele învăţării
La finalizarea acestui modul veţi fi capabili să:
− pregătiţi locul de muncă pentru instalarea pereţilor despărţitori,
− pregătiţi locul de stocare al materialelor pentru instalarea pereţilor
despărţitori,
− asiguraţi un mijloc de transport corespunzător pentru toate materialele
folosite în instalarea pereţilor despărţitori,
− stabiliţi poziţia pereţilor despărţitori,
− pregătiţi şi să tăiaţi plăcile la dimensiunile cerute pentru instalarea
pereţilor despărţitori,
− selectaţi şi să îmbinaţi profilele de oţel folosite în instalarea pereţilor
despărţitori,
− fixaţi plăcile pe structura de profile,
− potriviţi izolaţia între plăci,
− instalaţi tocurile de uşi,
− instalaţi pereţii cu cavităţi în care să ascundeţi conductele de apă şi de
canalizare, cablurile electrice,
− fixaţi rafturi, pereţi şi rame în plăcile gips-carton,
− finalizaţi lucrările prin operaţiuni de finisare cum ar fi: tencuire, gletuire,
finisarea unghiurilor externe, curăţarea plăcilor,
− faceţi necesarul de materiale,
− evaluaţi calitatea lucrării efectuate,
− respectaţi normele de sănătate şi de siguranţă, precum şi cerinţele
legilor de protecţie a mediului, să realizaţi economii în utilizarea
materialelor de construcţii.

2. Scopul învăţării
Pregătirea şi depozitarea plăcilor şi a profilelor din oţel.
Tipuri de sisteme de pereţi despărţitori.
Criterii de selecţie a sistemelor de pereţi despărţitori şi parametrii
acestora.
Etape în instalarea de pereţi despărţitori.
Setarea poziţiilor pereţilor despărţitori.
Asamblarea profilelor metalice pentru montarea pereţilor despărţitori.
Poziţionarea plăcilor.
Pereţi despărţitori cu cavităţi.
Lucrări de finisare.
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3. Activităţi practice
• Stabilirea poziţiei unui perete despărţitor pe baza unui desen
tehnic.
• Selectarea profilelor de oţel adecvate pentru un anumit tip perete
despărţitor.
• Montarea profilelor de oţel pentru instalarea unui perete
despărţitor.
• Ataşarea plăcilor gips-carton pe o parte a peretelui.
• Lucrări de finisare pentru îmbinarea între plăci.
• Finisarea unghiurilor interne între plăci.

4. Materiale didactice/ resurse necesare
Referitoare la documentaţia de proiectare.
Instrumente de măsurare.
Unelte şi echipamente utilizate pentru instalarea de profile de oţel.
Profile metalice utilizate pentru instalarea de pereţi în Tehnologia
sistemelor de gips-carton de interior.
Plăci gips-carton şi plăci pe bază de fibre.
Instalarea componentelor.
Materiale folosite pentru finisarea pereţilor despărţitori în Tehnologia
sistemelor de gips-carton de interior.
Cataloage ale diverselor companii cu sisteme de gips-carton de interior.

5. Metodologia de punere în aplicare a programului de
formare
Conţinutul modulelor este necesar pentru dobândirea abilităţilor şi
competenţelor necesare pentru instalarea de pereţi despărţitori în
Tehnologia sistemelor de gips-carton de interior. O atenţie deosebită
trebuie să fie acordată dezvoltării abilităţilor / competenţelor care permit
poziţionarea corectă a pereţilor, asamblarea profilurilor şi a plăcilor.
Învăţarea ar trebui să se concentreze pe activitatea practică în ateliere
de lucru. Fiecare cursant ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua
fiecare pas al procesului de instalare al pereţilor despărţitori. Mărimea
grupului ar trebui să fie limitată la maxim 3 persoane. Acest mod de lucru
oferă cursanţilor şansa de a repeta sarcinile practice până când sunt
dobândite abilităţile.
Având în vedere marea varietate de sisteme de gips-carton, este
esenţial să se dezvolte abilităţile cursanţilor pentru instalare cu referire la
calitate, durabilitate, aplicabilitate, protecţia mediului şi factorii economici.
Se recomandă să se utilizeze Internetul şi diferite materiale publicitare
ale unor companii din domeniu, în scopul de a obţine informaţii despre
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cele mai recente tehnologii în sistemele de gips-carton. Încăperile de
lucru trebuie să fie echipate cu toate materialele de construcţie
necesare, scule şi dispozitive care permit instalarea de diferite sisteme
de gips-carton.

6. Metode de evaluare
Criteriile de evaluare trebuie să se refere la performanţa învăţării,
precum şi domeniul de aplicare al programului de formare. În special,
acestea ar trebui să vizeze următoarele:
- Poziţionarea pereţilor despărţitori,
- Selectarea şi instalarea de profile de oţel,
- Tăierea la dimensiune a plăcilor,
- Ataşarea plăcilor gips-carton la profile,
- Lucrări de finisare.
Desfăşurarea activităţilor ar trebui să fie evaluată în termeni de:
„Succes", „Insuficient". După fiecare activitate, trebuie să fie verificat
progresul cursanţilor. Un modul poate fi recunoscut ca fiind învăţat pe
baza rezultatelor pozitive de examinare. Analiza constantă a progresului
cursanţilor este importantă deoarece permite ca tutorele să-şi adapteze
metodelor astfel încât să se atingă rezultatele dorite. De aceea, tutorele
ar trebui să înregistreze rezultatele, atât pozitive, cât şi negative, în ceea
ce priveşte instalarea de profile de oţel şi montarea plăcilor gips-carton.
Este esenţial să se ofere feedback cursanţilor, astfel încât aceştia să
poată înţelege şi să-şi corecteze singuri greşelile. Calificativele de
trecere ar trebui să fie acordate în funcţie de criterii fixe şi de o scară de
evaluare fixă. Sarcinile pentru care s-a primit „Insuficient” ar trebui să fie
repetate până când se obţine un rezultat pozitiv.
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Modular unit 712[06].S1.03
Placarea pereţilor cu plăci gips-carton
1. Rezultatele învăţării
La finalizarea acestui modul veţi fi capabili să:
− pregătiţi locul de muncă pentru instalarea sistemelor de placare,
− pregătiţi locul de stocare al materialelor pentru placarea pereţilor,
− pregătiţi peretele suport pentru placare,
− selectaţi plăcile corespunzătoare,
− asiguraţi un mijloc de transport corespunzător pentru toate materialele
folosite în placarea pereţilor,
− pregătiţi şi tăiaţi plăcile la dimensiunile cerute pentru placarea
pereţilor,
− montaţi plăcile pe peretele suport,
− realizaţi marcaje pe podea şi tavan pentru a stabili noua poziţie a
peretelui,
− realizaţi marcaje pe peretele suport pentru a stabili punctele de lipire,
− selectaţi şi asamblaţi profilele necesare pentru instalare,
− instalaţi materialele de izolare,
− ataşaţi plăcile la profile,
− instalaţi tocurile de uşi,
− instalaţi pereţii cu cavităţi în care să ascundeţi conductele de apă şi de
canalizare, cablurile electrice,
− finalizaţi lucrările prin operaţiuni de finisare cum ar fi: tencuire, gletuire,
finisarea unghiurilor externe, curăţarea plăcilor,
− respectaţi normele de sănătate şi de siguranţă, precum şi cerinţele
legilor de protecţie a mediului, să realizaţi economii în utilizarea
materialelor de construcţii.

2. Scopul învăţării
Tipuri de sisteme de plăcere a pereţilor.
Realizarea placării cu adeziv.
Ataşarea placării pe profile de oţel.
Reguli pentru determinarea planeităţii peretelui.
Fixarea şi alinierea plăcilor.

3. Activităţi practice
• Determinarea planului noului perete.
• Fixarea plăcilor direct pe peretele suport.
• Selectarea profilelor pentru sistemul de placare.
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• Montarea plăcilor la profile.

4. Materiale didactice/ resurse necesare
Documentaţii tehnice.
Unelte de măsurare.
Unelte şi dispozitive folosite la montarea profilelor şi a plăcilor.
Profile metalice.
Plăci gips-carton şi plăci pe bază de fibre.
Cataloage de la diverse companii.

5. Metodologia de punere în aplicare a programului de
formare
Conţinutul modulului este necesar pentru dobândirea abilităţilor şi
competenţelor necesare pentru placarea pereţilor în Tehnologia
sistemelor de gips-carton de interior. O atenţie deosebită trebuie să fie
acordată dezvoltării abilităţilor / competenţelor care permit poziţionarea
corectă a sistemelor, asamblarea de profile si plăci. Învăţarea ar trebui
să se concentreze pe activitatea practică sub formă de ateliere de lucru.
Fiecare cursant ar trebui să aibă posibilitatea de a efectua fiecare pas al
procesului de instalare. Mărimea grupului ar trebui să fie limitată la
maxim de 3 persoane. Astfel se oferă cursanţilor şansa de a repeta
sarcinile practice până când sunt stăpânite abilităţile.
Având în vedere marea varietate de sisteme de ghips-carton, este
esenţial să se dezvolte abilităţile cursanţilor pentru instalare cu referire la
calitate, durabilitate, aplicabilitatea, protecţia mediului şi factorii
economici. Se recomandă să se utilizeze Internetul şi diferite materiale
publicate de către companiile din domeniu, în scopul de a obţine
informaţii despre cele mai recente tehnologii în sistemele de ghipscarton. Zonele de lucru trebuie să fie echipate cu toate materialele de
construcţie necesare, scule şi dispozitive care permit instalarea de
diferite sisteme de gips carton.

6. Metode de evaluare
Criteriile de evaluare trebuie să se refere la performanţa învăţării,
precum şi domeniul de aplicare al programului de formare. În special,
acestea ar trebui să vizeze următoarele:
- Poziţionarea pereţilor de placare,
- Selectarea şi instalarea de profile de oţel,
- Tăierea la dimensiune a plăcilor,
- Ataşarea plăcilor gips-carton la profile sau direct pe zidărie,
- Lucrări de finisare.
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Desfăşurarea activităţilor ar trebui să fie evaluată în termeni de:
„Succes", „Insuficient". După fiecare activitate, trebuie să fie verificat
progresul cursanţilor. Un modul poate fi recunoscut ca fiind învăţat pe
baza rezultatelor pozitive de examinare. Analiza constantă a progresului
cursanţilor este importantă deoarece permite ca tutorele să-şi adapteze
metodelor astfel încât să se atingă rezultatele dorite. De aceea, tutorele
ar trebui să înregistreze rezultatele, atât pozitive, cât şi negative, în ceea
ce priveşte instalarea de profile de oţel şi montarea plăcilor gips-carton.
Este esenţial să se ofere feedback cursanţilor, astfel încât aceştia să
poată înţelege şi să-şi corecteze singuri greşelile. Calificativele de
trecere ar trebui să fie acordate în funcţie de criterii fixe şi de o scară de
evaluare fixă. Sarcinile pentru care s-a primit „Insuficient” ar trebui să fie
repetate până când se obţine un rezultat pozitiv.
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Modular unit 712[06].S1.04
Instalarea plafoanelor suspendate
1. Rezultatele învăţării
La finalizarea acestui modul veţi fi capabili să:
− pregătiţi locul de muncă pentru instalarea plafoanelor suspendate,
− pregătiţi locul de stocare al materialelor pentru plafoane suspendate,
− asiguraţi un mijloc de transport corespunzător pentru toate materialele
folosite în instalarea plafoanelor suspendate,
− determinaţi poziţia tavanului suspendat,
− pregătiţi şi tăiaţi plăcile la dimensiunile cerute pentru plafonul
suspendat,
− selectaţi şi asamblaţi profilele necesare pentru instalare,
− prindeţi plăcile gips-carton de profilele metalice,
− instalaţi materialele de izolare între plăci,
− finalizaţi lucrările prin operaţiuni de finisare cum ar fi: umplerea
îmbinărilor, finisarea unghiurilor interne, curăţarea plăcilor,
− respectaţi normele de sănătate şi de siguranţă, precum şi cerinţele
legilor de protecţie a mediului, să realizaţi economii în utilizarea
materialelor de construcţii.

2. Scopul învăţării
Tipuri de tavane suspendate.
Instalarea tavanului monolit.
Instalarea tavanelor arcuite.
Instalarea tavanelor casetate.

3. Activităţi practice
•
•
•
•

Instalarea unui fragment dintr-un plafon suspendat.
Instalarea unui fragment de tavan arcuit.
Stabilirea poziţiei tavanului casetat.
Instalarea plăcilor pentru un tavan casetat.

4. Materiale didactice/ resurse necesare
Documentaţii tehnice.
Instrumente de măsurare.
Unelte şi dispozitive utilizate pentru instalarea profilelor şi a plăcilor.
Profile metalice pentru instalarea sistemelor de tavan suspendat.
Plăci gips-carton sau pe bază de fibră.
Materiale de finisare.
Cataloage de sisteme de gips-carton de la diferite companii.
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5. Metodologia de punere în aplicare a programului de
formare
Conţinutul modulului este necesar pentru dobândirea abilităţilor şi
competenţelor necesare pentru instalarea plafoanelor suspendate în
Tehnologia sistemelor de gips-carton de interior. O atenţie deosebită
trebuie să fie acordată dezvoltării abilităţilor / competenţelor care permit
poziţionarea corectă a sistemelor, asamblarea de profile si plăci.
Învăţarea ar trebui să se concentreze pe activitatea practică sub formă
de ateliere de lucru. Fiecare cursant ar trebui să aibă posibilitatea de a
efectua fiecare pas al procesului de instalare. Mărimea grupului ar trebui
să fie limitată la maxim de 3 persoane. Astfel se oferă cursanţilor şansa
de a repeta sarcinile practice până când sunt stăpânite abilităţile.
Având în vedere marea varietate de sisteme de ghips-carton, este
esenţial să se dezvolte abilităţile cursanţilor pentru instalare cu referire la
calitate, durabilitate, aplicabilitatea, protecţia mediului şi factorii
economici. Se recomandă să se utilizeze Internetul şi diferite materiale
publicate de către companiile din domeniu, în scopul de a obţine
informaţii despre cele mai recente tehnologii în sistemele de ghipscarton. Zonele de lucru trebuie să fie echipate cu toate materialele de
construcţie necesare, scule şi dispozitive care permit instalarea de
diferite sisteme de gips carton.

6. Metode de evaluare
Criteriile de evaluare trebuie să se refere la performanţa învăţării,
precum şi domeniul de aplicare al programului de formare. În special,
acestea ar trebui să vizeze următoarele:
- Poziţionarea plafonului suspendat,
- Selectarea şi instalarea de profile de oţel,
- Tăierea la dimensiune a plăcilor,
- Ataşarea plăcilor gips-carton la profile,
- Lucrări de finisare.
Desfăşurarea activităţilor ar trebui să fie evaluată în termeni de:
„Succes", „Insuficient". După fiecare activitate, trebuie să fie verificat
progresul cursanţilor. Un modul poate fi recunoscut ca fiind învăţat pe
baza rezultatelor pozitive de examinare. Analiza constantă a progresului
cursanţilor este importantă deoarece permite ca tutorele să-şi adapteze
metodelor astfel încât să se atingă rezultatele dorite. De aceea, tutorele
ar trebui să înregistreze rezultatele, atât pozitive, cât şi negative, în ceea
ce priveşte instalarea de profile de oţel şi montarea plăcilor gips-carton.
Este esenţial să se ofere feedback cursanţilor, astfel încât aceştia să
poată înţelege şi să-şi corecteze singuri greşelile. Calificativele de
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trecere ar trebui să fie acordate în funcţie de criterii fixe şi de o scară de
evaluare fixă. Sarcinile pentru care s-a primit „Insuficient” ar trebui să fie
repetate până când se obţine un rezultat pozitiv.
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Modular unit 712[06].S1.05
Instalarea sistemelor pentru mansardă
1. Rezultatele învăţării
La finalizarea acestui modul veţi fi capabili să:
− să pregătiţi locul de muncă pentru instalarea sistemelor de mansardă,
− să pregătiţi un loc de depozitare,
− să asiguraţi transportul corespunzător a materialelor utilizate pentru
sistemele de mansardă,
− determinaţi poziţia sistemului de mansardă,
− pregătiţi şi tăiaţi plăcile gips-carton,
− selectaţi şi asamblaţi profile de oţel,
− ataşaţi plăcile de profile,
− folosiţi material izolant corespunzător,
− executaţi finisaje,
− respectaţi normele de sănătate şi de siguranţă, precum şi cerinţele
legilor de protecţie a mediului, să realizaţi economii în utilizarea
materialelor de construcţii.

2. Scopul învăţării
Tipuri de sisteme de mansardă.
Fixarea suportului portant de construcţie.
Instalarea izolaţiei termice.
Instalarea plăcilor gips-carton.
Instalare de sisteme de garnituri pentru ferestre la mansardă.

3. Activităţi practice
• Stabilirea poziţiei în funcţie de structura mansardei.
• Montarea profilelor de oţel.
• Ataşarea plăcilor pentru fragmentul selectat de acoperiş.
• Instalarea unei ferestre la o mansardă.

4. Materiale didactice/ resurse necesare
Documentaţii tehnice.
Instrumente de măsurare.
Unelte şi dispozitive utilizate pentru instalarea profilelor şi a plăcilor.
Profile metalice pentru instalarea sistemelor de tavan suspendat.
Plăci gips-carton sau pe bază de fibră.
Materiale de finisare.
Cataloage de sisteme de gips-carton de la diferite companii.
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5. Metodologia de punere în aplicare a programului de
formare
Conţinutul modulului este necesar pentru dobândirea abilităţilor şi
competenţelor necesare pentru instalarea plafoanelor suspendate în
Tehnologia sistemelor de gips-carton de interior. O atenţie deosebită
trebuie să fie acordată dezvoltării abilităţilor / competenţelor care permit
poziţionarea corectă a sistemelor, asamblarea de profile si plăci.
Învăţarea ar trebui să se concentreze pe activitatea practică sub formă
de ateliere de lucru. Fiecare cursant ar trebui să aibă posibilitatea de a
efectua fiecare pas al procesului de instalare. Mărimea grupului ar trebui
să fie limitată la maxim de 3 persoane. Astfel se oferă cursanţilor şansa
de a repeta sarcinile practice până când sunt stăpânite abilităţile.
Având în vedere marea varietate de sisteme de ghips-carton, este
esenţial să se dezvolte abilităţile cursanţilor pentru instalare cu referire la
calitate, durabilitate, aplicabilitatea, protecţia mediului şi factorii
economici. Se recomandă să se utilizeze Internetul şi diferite materiale
publicate de către companiile din domeniu, în scopul de a obţine
informaţii despre cele mai recente tehnologii în sistemele de ghipscarton. Zonele de lucru trebuie să fie echipate cu toate materialele de
construcţie necesare, scule şi dispozitive care permit instalarea de
diferite sisteme de gips carton.

6. Metode de evaluare
Criteriile de evaluare trebuie să se refere la performanţa învăţării,
precum şi domeniul de aplicare al programului de formare. În special,
acestea ar trebui să vizeze următoarele:
- Poziţionarea sistemului de mansardă,
- Selectarea şi instalarea de profile de oţel,
- Tăierea la dimensiune a plăcilor,
- Ataşarea plăcilor gips-carton la profile,
- Lucrări de finisare.
Desfăşurarea activităţilor ar trebui să fie evaluată în termeni de:
„Succes", „Insuficient". După fiecare activitate, trebuie să fie verificat
progresul cursanţilor. Un modul poate fi recunoscut ca fiind învăţat pe
baza rezultatelor pozitive de examinare. Analiza constantă a progresului
cursanţilor este importantă deoarece permite ca tutorele să-şi adapteze
metodelor astfel încât să se atingă rezultatele dorite. De aceea, tutorele
ar trebui să înregistreze rezultatele, atât pozitive, cât şi negative, în ceea
ce priveşte instalarea de profile de oţel şi montarea plăcilor gips-carton.
Este esenţial să se ofere feedback cursanţilor, astfel încât aceştia să
poată înţelege şi să-şi corecteze singuri greşelile. Calificativele de
30

trecere ar trebui să fie acordate în funcţie de criterii fixe şi de o scară de
evaluare fixă. Sarcinile pentru care s-a primit „Insuficient” ar trebui să fie
repetate până când se obţine un rezultat pozitiv.
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Modular unit 712[06].S1.06
Realizarea sistemelor de pardoseală cu şapă uscată
1. Rezultatele învăţării
La finalizarea acestui modul veţi fi capabili să:
− să pregătiţi locul de muncă pentru sistemele de pardoseală,
− să pregătiţi un loc de depozitare,
− să asiguraţi transportul corespunzător a materialelor utilizate pentru
sistemele de pardoseală,
− determinaţi poziţia sistemului de pardoseală,
− pregătiţi şi tăiaţi plăcile gips-carton,
− asamblaţi plăcile în diverse orientări,
− executaţi finisaje,
− respectaţi normele de sănătate şi de siguranţă, precum şi cerinţele
legilor de protecţie a mediului, să realizaţi economii în utilizarea
materialelor de construcţii.

2. Scopul învăţării
Materialele utilizate pentru montajul şapei uscate.
Caracteristici principale pentru şapa uscată şi structură.
Şape uscate multistrat.
Şape uscate cu un singur strat.
Tipuri de sisteme de şapă uscată.

3. Activităţi practice
• Selectarea materialelor corespunzătoare.
• Pregătirea stratului suport pentru diferite sisteme de pardoseală.
• Asamblarea plăcilor cu diverse orientări.
• Fixarea multistrat a plăcilor.
• Fixarea plăcilor într-un singur strat.

4. Materiale didactice/ resurse necesare
Documentaţii tehnice.
Instrumente de măsurare.
Unelte şi dispozitive utilizate pentru instalarea profilelor şi a plăcilor.
Profile metalice pentru instalarea sistemelor de tavan suspendat.
Plăci gips-carton sau pe bază de fibră.
Materiale de finisare.
Cataloage de sisteme de gips-carton de la diferite companii.
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5. Metodologia de punere în aplicare a programului de
formare
Conţinutul modulului este necesar pentru dobândirea abilităţilor şi
competenţelor necesare pentru instalarea sistemelor de pardoseală cu
şapă uscată. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată dezvoltării
abilităţilor / competenţelor care permit nivelarea substratului, organizarea
plăcilor, folosirea şapelor uscate corespunzătoare, asamblarea de plăci
pe substrat. Învăţarea ar trebui să se concentreze pe activitatea practică
sub formă de ateliere de lucru. Fiecare cursant ar trebui să aibă
posibilitatea de a efectua fiecare pas al procesului de instalare. Mărimea
grupului ar trebui să fie limitată la maxim de 3 persoane. Astfel se oferă
cursanţilor şansa de a repeta sarcinile practice până când sunt stăpânite
abilităţile.
Având în vedere marea varietate de sisteme de ghips-carton, este
esenţial să se dezvolte abilităţile cursanţilor pentru instalare cu referire la
calitate, durabilitate, aplicabilitatea, protecţia mediului şi factorii
economici. Se recomandă să se utilizeze Internetul şi diferite materiale
publicate de către companiile din domeniu, în scopul de a obţine
informaţii despre cele mai recente tehnologii în sistemele de ghipscarton. Zonele de lucru trebuie să fie echipate cu toate materialele de
construcţie necesare, scule şi dispozitive care permit instalarea de
diferite sisteme de gips carton.

6. Metode de evaluare
Criteriile de evaluare trebuie să se refere la performanţa învăţării,
precum şi domeniul de aplicare al programului de formare. În special,
acestea ar trebui să vizeze următoarele:
- Poziţionarea şapei uscate,
- Selectarea materialelor,
- Egalizarea podelei,
- Ataşarea plăcilor gips-carton la diferite podele,
Desfăşurarea activităţilor ar trebui să fie evaluată în termeni de:
„Succes", „Insuficient". După fiecare activitate, trebuie să fie verificat
progresul cursanţilor. Un modul poate fi recunoscut ca fiind învăţat pe
baza rezultatelor pozitive de examinare. Analiza constantă a progresului
cursanţilor este importantă deoarece permite ca tutorele să-şi adapteze
metodelor astfel încât să se atingă rezultatele dorite. De aceea, tutorele
ar trebui să înregistreze rezultatele, atât pozitive, cât şi negative, în ceea
ce priveşte instalarea de profile de oţel şi montarea plăcilor gips-carton.
Este esenţial să se ofere feedback cursanţilor, astfel încât aceştia să
poată înţelege şi să-şi corecteze singuri greşelile. Calificativele de
trecere ar trebui să fie acordate în funcţie de criterii fixe şi de o scară de
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evaluare fixă. Sarcinile pentru care s-a primit „Insuficient” ar trebui să fie
repetate până când se obţine un rezultat pozitiv.
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