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A. Nota de prezentare
Programa se adresează maiştrilor instructori, candidaţi la concursul de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante de instruire/pregătire practică de specialitate în învăţământul
preuniversitar.
Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi
creşterea gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi
economică în domeniu.
Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor
concrete prin care maistrul instructor 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 cadrelor didactice 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 şi metodice
de specialitate;
2. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru
proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi
specificului clasei;
3. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
4. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu
cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;
5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată;
6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul
tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării
competenţelor specifice;
7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire
practică;
8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;
9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor
de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător;
10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor
şi oferirea serviciilor;
11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor
astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;
12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.
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B. Conţinuturile programei
I. Teme de didactică generală şi metodica activităţii de instruire / pregătire practică
1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare,
trunchi – comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare,
manuale şcolare, auxiliare curriculare;
2. Obiective generale,cadru, de referinţă şi operaţionale.
3. Competenţe specifice meseriei: de cunoaştere, de execuţie şi sociale.
4. Tipuri de lecţii specifice instruirii practice:
• lecţia de transmitere de cunoştinţe ;
• lecţia de formare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie ;
• lecţia de evaluare;
• lecţia mixtă ;
• lecţia vizită didactică .
5. Metode şi procedee de predare-învăţare adecvate instruirii/pregătirii practice.
6. Mijloace de învăţământ specifice activităţii de instruire/pregătire practică.
7. Tehnici şi forme de evaluare.
8. Documente necesare proiectării didactice şi activităţii de instruire/pregătire practică în
concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Bibliografie:
1. I. Cerghit,
2.

I. Cerghit,

3.

P. Cociuba, ş.a.,

4.

8.

M. Ionescu, I.
Radu,
M. Ionescu, I.
Radu,
I. Neacşu, A.
Stoica,
A. Stoica, A.
Musteaţa,
***

9.

***

5.
6.
7.

Metode de învăţământ

Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1997
Perfecţionarea lecţiei în şcoala
Editura Didactică şi
modernă
Pedagogică, Bucureşti, 1983
Metodica pentru perfecţionarea
Editura Economică Bucureşti,
maiştrilor instructori
2000
Didactica modernă
Editura Dacia, ClujNapoca,1995
Experienţa didactică şi creativitatea
Editura Dacia, Cluj Napoca,
1987
Ghid general de evaluare şi
Editura Aramis, Bucureşti,
examinare
1996
Evaluarea rezultatelor şcolare
Editura Lyceum, Chişinău,
1997
Curriculum naţional (standarde de pregătire profesională, planuricadru, programele şcolare în vigoare)
Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare
„Tehnologii” , 2002
II.

Teme de specialitate

1. Agropedologie
• Tehnici de determinare a însuşirilor fizice şi chimice ale solului.
• Profile de soluri pentru diferite tipuri de soluri.
• Tehnici de determinare a indicilor de calitate ai seminţelor.
• Proba şi reglajele semănătorilor.
2. Cultura plantelor de câmp
• Tehnologia de cultivare la cereale (grâu, orz, ovăz, porumb).
• Tehnologia de cultivare la leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole, soia).
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• Tehnologia de cultivare la plante oleaginoase (floarea-soarelui,in pentru ulei).
• Tehnologia de cultivare la plante textile (in pentru fibre, cânepa).
• Tehnologia de cultivare la plante rădăcinoase şi tuberculifere (sfecla pentru zahăr, cartof).
• Norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor pentru culturile de câmp.
3. Cultura plantelor horticole
• Producerea răsadurilor de legume şi flori.
• Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor legumicole şi floricole în câmp.
• Înfiinţarea şi întreţinerea culturilor legumicole şi floricole în câmp.
• Producerea materialului săditor pomicol şi viticol.
• Înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor pomicole şi viticole pe rod.
• Norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor din horticultură.
4. Agregate şi instalaţii pentru agricultură
• Lucrări de pregătire şi utilizare a agregatelor pentru arat, pregătirea terenului, fertilizat,
semănat, lucrări de îngrijit culturile şi recoltat.
• Tehnica utilizării instalaţiilor de ventilaţie, încălzire şi evacuare a dejecţiilor din
adăposturile de animale.
• Norme de protecţia muncii în exploatarea utilajelor şi maşinilor agricole.
Bibliografie:
1. Budoi Gh.,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8..
9.

E. Lobodan şi
colab.
Georgescu M., şi
colab.
Popescu V.,
Petrescu M.,
Popescu M.,
Popescu V.,
Scrioşteanu C.,
Untărescu Gh.,
Şelaru E.,
Petrescu M.,
Tiţa I., Stan M.,
Vasile Vergheş,
N. Pătraşcu, C.
Popescu

10. Scrioşteanu C. şi
colab.

Agrotehnica, Manual pentru
Grupurile Şcolare Agricole
Horticultură şi viticultură, Manual
clasa a XI -a
Horticultură şi viticultură, Manual
clasa a XII - a
Legumicultură, Manual clasa a X-XIa
Fitotehnie, Manual pentru Grupurile
Şcolare Agricole
Agropedologie, Manual clasa a XI-a
Floricultură, Manual clasa a XI-XII-a
Cultura plantelor horticole, Manual
clasa a XI-XII-a
Indrumător de lucrări practice Manual pentru grupurile şcolare
agricole, meseria mecanic agricol,
clasa a XI-XII-a
Pregătire de bază în agricultură Manual instruire practică pentru
şcoala profesională
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Ed.Tehnica Agricolă,
Bucureşti, 1992
Ed. Ceres, Bucureşti, 1980
Ed. Ceres, Bucureşti, 1989
Ed. Tehnică
Agricolă, Bucureşti, 1993
Ed. Tehnica Agricolă,
Bucureşti, 1992
Ed. Gimnasium, Bucureşti
2001
Ed. Tehnica agricolă,
Bucureşti 1993
Ed.Gimnasium, 2002
Ed. Tehnică
Agricolă, Bucureşti, 1992
Ed. Oscar Print, 2003

