PROGRAMA ANALITICA
Denumirea
disciplinei

DIDACTICA SPECIALITĂŢII

Codul disciplinei

Semestrul

II

DPPD

Numărul orelor pe
semestru/activităţi

Facultatea
Domeniul

Stiintele educatiei

Programul de studii

INGINERIE

5

Numărul de credite

C

S

L

P

28

28

-

-

Total
56

Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC - complementară,
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie, DO - opţională, DL -liber aleasă
(facultativă)
Discipline
anterioare
•

Obiective

Conţinutul tematic al
cursului

DS
DI

Obligatorii
(condiţionate)

Psihologia educaţiei, Pedagogie (I, II)

Recomandate

-

Formarea personalităţii viitorului profesor inginer, creativă şi independentă;
• Însuşirea particularităţilor şi adaptarea metodelor de învăţământ la
specificul disciplinelor tehnice;
• Aprofundarea conceptelor preferitoare la proeictarea pedagogică a
disciplinelor tehnice;
• Analiza şi operaţionalizarea fundamentelor didacticii aplicate;
• Formarea capacităţii de proiectare a instrumentelor de evaluare
pentru disciplinele tehnice
Tema 1. Necesitatea şi importanţa studierii disciplinelor tehnice – 2
ore
Tema 2. Taxonomia obiectivelor specifice disciplinelor tehnice - 4 ore
Tema 3. Metode de interacţiune educaţională utilizate în predarea disciplinelor tehnice – 6 ore
Tema 4. Modele ale instruirii şi proiectarea pedagogică a disciplinelor
tehnice – 8 ore
Tema 5. Utilizarea mijloacelor de învăţământ în predarea disciplinelor
tehnice – 2 ore
Tema 6. Alegerea metodelor şi proiectarea instrumentelor de evaluare
a activităţii elevilor în cadrul orelor disciplinelor tehnice- 6 ore

Conţinutul tematic al
seminariilor

Metode de predare /
seminarizare

1. Abordări moderne în didactica disciplinelor tehnice – 2 ore
2. Competenţele profesiunii didactice – 2 ore
3. Rolul disciplinelor tehnice şi de specialitate la formarea culturii
tehnice- 2 ore
4. Relaţia dintre planul cadru şi aria curriculară – 2 ore
5. Manualele alternative şi alte materiale curriculare – 2 ore
6. Taxonomia obiectivelor pedagogice. Formularea obiectivelor
operaţionale – 2 ore
7. Metodele de predare utilizate în învăţământul tehnic – 2 ore
8. Aplicarea metodelor gândirii critice în predarea disciplinelor
tehnice – 2 ore
9. Proiectarea activităţii didactice. Relaţia dintre lecţie şi unitatea
de învăţare. Proiectul unităţii de învăţare şi proiectul de lecţie–
4 ore
10. Formele evaluării. Tipuri de itemi – 2 ore
11. Realizarea testelor cu itemi obiectivi şi semiobiectivi – 2 ore
12. Metode alternative şi complementare de evaluare – 2 ore
13. Resursele didactice ale disciplinelor tehnice – 2 ore
- Expunerea, conversaţia euristică, problematizare, studii de caz, prelegere
intensificată/ suport folii pentru retroproiector

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control)
Stabilirea notei
finale (procentaje)

Cerinţe pentru evaluare

C
40%
35%
25%

- răspunsurile la examen
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Minimale (pentru nota 5)
Evaluarea activităţii din timpul semestrului (prezenţa la cursuri, participarea la dezbateri, importanţa acordată disciplinei) şi minimum 5 puncte la lucrarea scrisă la
examenul final.
Cerinţe pentru nota 10
Evaluarea activităţii din timpul semestrului şi punctaj maxim pentru lucrarea scrisă
la examenul final.

Minimală obligatorie:
• Cerghit, I. ş.a., Prelegeri pedagogice. Editura Polirom
• Duşe, C.S. Duşe, D.M., Metodica predării specialităţii. Editura Universităţii
din Sibiu, 1997.
• Duşe, C.S., Didactica disciplinelor de specialitate. Edituar Universităţii din Sibiu, 2006.
• Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
• Mucica, T., Îndrumător metodic pentru folosirea mijloacelor de învăţământ.
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
• Postelnicu, C., Fundamente ale didacticii şcolare. Editura Aramis, Bucureşti,
2000.
• Vlădulescu, L., Fundamentele educaţiei şi profesionalizării tehnologice. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
Complementară:
Bibliografia • Cerchez, N., Didactica specialităţilor agricole. Editura Polirom, Iaşi, 2005.
• Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente. Editura Meteor
Press, Bu-cureşti, 2005.
• M.E.N. Consiliul pentru Curriculum. Curriculum Naţional. Programe şcolare
pentru învăţământul gimnazial şi liceal, Bucureşti, 1998
• Negreţ-Dobridor, I. Pânişoară, I. O., Ştiinţa învăţării, Editura Polirom, Iaşi,
2005.
• Negreţ-Dobridor, I., Didactica nova, Editura Aramis, Bucureşti, 2005.
• Niculescu, R.M., Curriculum educaţional, Editura ProHumanitate, Bucureşti,
2000.
• Petre, C.ş.a., Metodica predării informaticii şi tehnologiei informaţiei. Editura
Arves, Craiova, 2002.
• Vinţanu, N. Educaţia universitară. Editura Aramis, Bucureşti, 2001
• Vlădulescu, L ş.a., Ghid metodic pentru proiectarea şi desfăşurarea activităţilor
de calificare în învăţământul profesional tehnic, Editura Cerma, Bucureşti, 1997.
Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare: tabla şi creta; suportul de curs (tipărit);
manualul; retroproiectorul şi folii transparente;
Coordonator de
Disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele
Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duşe

Semnătura

