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A. NOTĂ DE PREZENTARE 

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenŃilor facultăŃilor 

de profil şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar. ConŃinutul şi structura programei sunt 

elaborate pe baza standardului ocupaŃional „Profesor pentru învăŃământul gimnazial şi pentru 

învăŃământul liceal”, în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară 

sistemică în realizarea procesului educaŃional.  

Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru 

învăŃământul tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de 

învăŃământ. 

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din 

învăŃământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi 

examenele naŃionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaŃionalizează 

profilul absolventului de învăŃământ superior, urmărind: 

- cunoaşterea de către profesor a conŃinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinŃe în evoluŃia 

disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora;  

- utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice 

la conŃinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi 

multidisciplinar, în concordanŃă cu standardele de pregătire profesională ;  

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenŃelor dobândite de elevi; 

- demonstrarea abilităŃilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaŃional. 

Fiind date particularităŃile disciplinelor tehnologice şi rolul pe care acestea îl au asupra 

formării şi maturizării profesionale a elevului, precum şi asupra întregului climat educaŃional 

al şcolii, profesorul trebuie să demonstreze că: 

- înŃelege conceptele centrale şi metodele de investigaŃie specifice disciplinelor pe care le 

predă; 

- are capacitatea de a crea experienŃe de învăŃare semnificative pentru elev; 

- înŃelege cum învaŃă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităŃi de învăŃare 

care sprijină dezvoltarea profesională a acestuia; 

- înŃelege că elevii sunt diferiŃi din punctul de vedere al felului în care învaŃă şi poate să 

ofere oportunităŃi instructiv-educative adaptate la diferenŃele individuale de învăŃare; 
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- înŃelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice 

care încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului, capacitatea de rezolvare a 

problemelor şi performanŃele lui în utilizarea noilor tehnologii; 

- are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaŃia şi 

comportamentul pentru a crea un mediu educaŃional care încurajează interacŃiunea socială 

pozitivă, motivaŃia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăŃării, sprijinind astfel 

succesul şcolar al acestuia; 

- dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a 

sprijini curiozitatea, colaborarea şi interacŃiunea elevilor în activitatea de învăŃare; 

- planifică activitatea de predare-învăŃare pe baza obiectivelor şi competenŃelor curriculare, 

a cunoaşterii proceselor predării-învăŃării, a conŃinutului disciplinei, a abilităŃilor elevilor 

şi a diferenŃelor dintre elevi; modelează activitatea la clasă conform obiectivelor evaluării; 

- înŃelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica 

activităŃile didactice, asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului; 

- evaluează efectele opŃiunilor şi acŃiunilor sale asupra elevilor, părinŃilor, altor colegi 

(profesori) şi modifică aceste acŃiuni atunci când este necesar; 

- caută în mod activ oportunităŃi pentru perfecŃionarea sa profesională continuă; 

- contribuie la stabilirea unor relaŃii pozitive cu colegii, familiile elevilor şi altor organizaŃii 

existente în comunitatea în care trăieşte, în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în 

sprijinirea activităŃilor şcolii; 

- înŃelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaŃia 

pentru carieră în activitatea didactică; 

- înŃelege aspectele de ordin legislativ ale activităŃii sale, respectiv, drepturile legale ale 

elevului şi părinŃilor, precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităŃi; 

- înŃelege criteriile de evaluare a activităŃii sale şi are capacitatea de a le integra în 

conceperea şi realizarea activităŃii didactice. 
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B. COMPETENłE SPECIFICE PROFESORULUI DE  DISCIPLINE 

TEHNOLOGICE 

Programa  vizează, pe lângă conŃinuturile ştiinŃifice şi cele de metodică a disciplinelor, 

anumite competenŃe specifice profesorului de discipline Tehnologice, competenŃe pe care 

acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităŃii didactice. Într-o 

formulare sintetică, aceste competenŃe sunt: 

- cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinelor, cunoştinŃe de metodica 

disciplinelor; 

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de 

pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene 

naŃionale; 

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor 

didactice la conŃinuturi; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi 

interdisciplinare; 

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenŃelor dobândite de elevi; 

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale 

colectivului de elevi; 

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. 
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C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE 

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 

a. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii didactice 

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naŃional, planuri cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, 

manuale şcolare, auxiliare curriculare; 

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ 

extindere/ opŃional ca disciplină nouă; 

2.1. Repere/ condiŃionări în elaborarea CDŞ/CDL (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor); 

2.2. ModalităŃi de adecvare a unui CDŞ/CDL la grupuri Ńintă diferite; 

2.3. Obiectivele predării – învăŃării – evaluării la disciplinele CDŞ/CDL din domeniul stiinŃei 

informării.  

2.4. Obiective cadru, obiective de referinŃă, competenŃe generale, competenŃe specifice, 

unităŃi de competenŃă si competenŃe.  

2.5. Elaborarea obiectivelor operaŃionale; 

3. Proiectarea activităŃii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităŃii de învăŃare, 

proiecte de lecŃie (pentru diferite tipuri de lecŃii), proiectarea de activităŃi de învăŃare intra-, 

inter-, pluri şi transdisciplinare. 

b. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităŃi de 

integrare în lecŃie a activităŃilor cu caracter practic – aplicativ 

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare; 

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăŃare prin cooperare; 

3. Forme de organizare a activităŃii didactice: clasificare, caracterizare; 

4. Mijloacele de învăŃământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăŃare-evaluare ; 

4.1. FuncŃiile didactice ale mijloacelor de învăŃământ; 

4.2. Tipuri de mijloace de învăŃământ şi caracteristicile lor; 

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice, 

formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simŃului artistic/estetic; 

6. Mediul de instruire: mediul relaŃional şi mediul comunicaŃional. Utilizarea Tehnologiei 

informaŃiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire; 

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social; 

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului şi a rezultatelor şcolare. Valorizarea 

muncii elevului; 
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9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a 

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ. 

c. Managementul clasei 

1. Rolurile profesorului în facilitarea experienŃelor care conduc la formarea autonomiei 

elevilor în învăŃare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, 

facilitator, intermediar,evaluator etc.); 

2. Organizarea activităŃilor: crearea unui climat favorabil învăŃării, folosirea resurselor 

adecvate; folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităŃi, cunostinŃe, 

experienŃe individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe 

grupe, studiu individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenŃe didactice; 

antrenarea persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităŃii de învăŃământ în activităŃile 

clasei; gestionarea situaŃiilor conflictuale. 

d. Evaluarea rezultatelor scolare 

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăŃământ: obiective, funcŃii, tipuri 

de evaluări, caracterizare; 

2. Metode de evaluare: tradiŃionale şi complementare (tipuri şi caracterizare); 

3. CalităŃile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

4. Tipologia itemilor: definiŃie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităŃi de corectare şi notare; 

5. Construirea instrumentelor de evaluare 

6. Erori de evaluare şi modalităŃi de minimizare a lor. 

 

Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ  

1 Cristea Sorin 

 

Studii de pedagogie generală.  Editura Didactică şi 

pedagogică, Bucuresti,  2004 

2 Cristea Sorin Fundamentele pedagogiei Editura Polirom, Iaşi, 2010 

3 Cucoş Constantin Pedagogie generală Editura Polirom, Iaşi 2006 

4 Cucoş Constantin Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice 

Editura Polirom Iaşi, 2009 

5 Dragomir Mariana Managementul activităŃii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 

2003. 

6 Ionescu M.  Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 

7 Iucu RomiŃă Managementul şi gestiunea clasei de Editura Polirom, Iaşi, 2000 
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elevi. 

8 Iucu RomiŃă Instruirea şcolară Editura Polirom, Iaşi, 2001 

9 Neacşu Ion Introducere în psihologia educaŃiei şi a 

dezvoltării 

Editura Polirom, Iaşi, 2010 

10 Neacşu Ion Instruire şi învăŃare Editura ŞtiinŃifică, Bucuresti, 

1990. 

11 Nicola I. Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis, Bucureşti, 

2000 

12 Pânişoară Ovidiu 

 

Comunicarea eficientă. Metode de 

interacŃiune eficientă 

Editura Polirom Iaşi, 2003 

13 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom, Iaşi,  1999. 

14 Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis, colecŃia 

EducaŃia XXI, 2005 

15  Evaluarea curentă şi examenele: Ghid 

pentru profesori. 

Bucuresti: ProGnosis, 2001 

16  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi 

demersuri aplicative 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 

17  Curriculum naŃional. Programe şcolare 

pentru disciplinele tehnologice 

 

18  Planurile-cadru, standarde de pregătire 

profesională  
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CompetenŃe specifice 

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaŃi a conŃinuturilor ştiinŃifice de 

specialitate şi metodice pentru disciplinele tehnologice; 

2. Realizarea de conexiuni între conŃinuturile disciplinelor tehnologice şi problemele 

de învăŃare specifice domeniului de pregătire; 

3. Realizarea corelaŃiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conŃinuturilor; 

4. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăŃământ, 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 competenŃelor vizate; 

7. Proiectarea şi/sau selectarea unor conŃinuturi pentru programele opŃionale sau 

curriculumul în dezvoltare locală de tipul aprofundare/extindere/opŃional ca 

disciplină nouă; 

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională; 

9. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcŃie de activitatea de învăŃare 

proiectată; 

10. Transmiterea, în funcŃie de particularităŃile de vârstă ale elevilor, a conŃinuturilor 

astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale; 

11. Stimularea potenŃialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităŃii. 
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D. TEME DE SPECIALITATE 

1. Caracteristicile generale ale celulei vegetale  

2. Caracteristicile generale ale principalelor organe ale plantei – rădăcina, tulpina, frunza, 

floarea 

3. Principalele încrengături ale regnului vegetal (Briofite, Pteridofite şi Spermatofite) – 

descriere şi reprezentanŃi  

4. Metodele de obŃinere a produselor vegetale – recoltarea, uscarea, stabilizarea, 

condiŃionarea, conservarea  

5. CompoziŃia plantelor cu acŃiune terapeutică  

6. Fitoterapie-compoziŃia şi acŃiunea terapeutică a produselor vegetale 

7. Apiterapie-compoziŃia şi acŃiunea terapeutică a produselor apicole 

8. AcŃiunea farmaco-dinamică a elementelor şi combinaŃiilor chimice anorganice  

9. NoŃiuni de farmacocinetică – absorbŃia, metabolizarea, eliminarea (sistemul LADME)  

10. Mecanismele de acŃiune şi efectele medicamentelor  

11. Farmacografia unui medicament  

12. Metode de control a medicamentului 

13. AcŃiunea farmaco-dinamică a compuşilor organici cu acŃiune asupra SNC  

14. AcŃiunea farmaco-dinamică a compuşilor organici cu acŃiune asupra SNV  

15. Farmacoterapia  aparatului respirator – clase de substanŃe, acŃiune, reprezentanŃi 

16. Farmacoterapia  aparatului cardio-vascular – clase de substanŃe, acŃiune, reprezentanŃi 

17. Farmacoterapia  aparatului digestiv – clase de substanŃe, acŃiune, reprezentanŃi 

18. Farmacoterapia  aparatului excretor – clase de substanŃe, acŃiune, reprezentanŃi 

19. Antibiotice şi chimioterapice 

20. Antimicotice şi antivirale  

21. CerinŃele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităŃii: proceduri, 

manualul calităŃii, satisfacerea clienŃilor, costuri, standarde de firmă, legislaŃie, feed-

back, grafice de documentare. 
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