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A. Nota de prezentare
Programa se adresează candidaţilor la concursul de ocupare a catedrelor vacante de
specialitate din învăţământul preuniversitar.
Conţinutul programei este structurat astfel încât să corespundă evoluţiei intervenite în
activitatea didactică din perspectiva abordării curriculare a disciplinelor tehnologice.
Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor
concrete prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la
formarea capacităţilor şi competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională.
Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor şcolare solicită
din partea profesorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului
claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.
Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul
tehnologic solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, plecând
de la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare cadrului didactic pentru desfăşurarea
unui proces instructiv - educativ eficient, programa vizează:
Competenţe specifice
1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice de specialitate
şi metodice pentru disciplinele tehnologice;
2. Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinelor tehnologice şi problemele de
învăţare specifice domeniului de pregătire;
3. Realizarea corelaţiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
4. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru
proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi
specificului clasei;
5. Aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii disciplinelor
tehnologice;
6. Elaborarea, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau
competenţelor vizate;
7. Proiectarea şi / sau selectarea unor conţinuturi pentru programele opţionale sau
curriculum în dezvoltare locală de tipul aprofundare/extindere/opţional ca disciplină
nouă;
8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;
9. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare
proiectată;
10. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel
încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;
11. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.
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B. Conţinuturile programei
I. Teme de didactică generală şi metodica predării disciplinelor tehnologice
1.
Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii didactice la disciplinele
tehnologice în concordanţă cu curriculum naţional
1.1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii
curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe
şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare;
1.2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul:
aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă;
1.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele tehnologice. Obiective
cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice, unităţi de competenţă şi
competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale.
1.4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de
învăţare, proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare
intra-, inter- şi transdisciplinare.
2. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplinele
tehnologice. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic aplicativ
2.1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare; utilizarea
metodelor centrate pe elev / tehnicilor de învăţare prin cooperare;
2.2. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare;
2.3. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare
2.3.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ;
2.3.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor;
2.4. Mediul de instruire: cabinete, laboratoare, ateliere, săli de clasă, ferme didactice,
târguri şi expoziţii, şantiere (descriere, dotare, condiţii de utilizare);
2.5. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile
de performanţă din standardele de pregătire profesională;
2.5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective,
funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare;
2.5.2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare);
2.5.3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi
aplicabilitate;
2.5.4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare,
reguli de proiectare, modalităţi de corectare şi notare;
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II. Teme de specialitate
1. Materii prime şi materiale auxiliare
1.1. Materii prime: clasificare, proprietăţi, domenii de utilizare;
1.2. Histologia pielii brute şi finite; Obţinerea pielii brute, prelucrarea prin tăbăcire,
finisarea pielii tăbăcite, calitate şi defecte;
1.3. Sortimente de piei finite: flexibile şi rigide;
1.4. Înlocuitori de piele flexibili şi rigizi;
1.5. Materiale auxiliare: clasificare, prelucrare, obţinere, destinaţii.
2. Tehnologia confecţiilor din piele si înlocuitori
2.1. Tehnologii de croire în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori;
2.2. Tehnologii de prelucrare a pieselor flexibile şi rigide;
2.3. Asamblarea prin coasere a pieselor flexibile;
2.4. Formarea spaţială în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori;
2.5. Tehnologii de asamblare prin lipire în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori;
2.6. Tehnologii de finisare a produselor din piele şi înlocuitori;
2.7. Controlul calităţii produselor finite.
3. Proiectarea pieselor flexibile
3.1. Anatomia şi antropometria membrului inferior;
3.2. Sisteme si unităţi de măsură;
3.3. Proiectarea geometrică a articolelor din piele şi înlocuitori;
3.4. Proiectarea copiativă pe bază de calapod, obţinere de tipare, multiplicarea tiparelor.
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Bazele tehnologiei produselor
din piele şi înlocuitori,
partea I-a
Bazele tehnologiei produselor
din piele şi înlocuitori,
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Utilaje şi elemente de
automatizări pentru confecţii
din piele şi înlocuitori
Modelarea încălţămintei
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fabricaţie
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Bazele proiectării încălţămintei
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uşoară-instruire teoretică
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