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 Specialitate şi Metodica predării 

 

 A. Prezentare generală. Obiective 

 

 În procesul evoluţiei ştiinţei şi tehnicii contemporane, disciplinele de specialitate constituie 

baza pregătirii competente a specialistului din domeniul agriculturii - specializarea inginer agronom 

- pornind de la perfecţionarea şi actualizarea conţinutului ştiinţific, aplicativ şi metodico-didactic al 

procesului de instruire din învăţământul preuniversitar. 

 Obiective. Pregătirea ştiinţifică şi perfecţionarea cadrelor didactice în metodica predării a 

însuşirii metodelor didactice moderne de predare şi evaluare la disciplinele cu specific agricol, cu 

abordarea problemelor socio-economic specifice zonei de influenţă a şcolii. 

 Creşterea nivelului de însuşire de către elevi a cunoştinţelor la disciplinele agricole, a 

dezvoltării interesului pentru cunoaştere, a înţelege rolul şi eficienţa elementelor de tehnologie la 

culturile specifice zonei în contextul respectării normelor de protecţie a mediului înconjurător. 

 

 B. Teme specialitate: 

 

1. Bazele biologice, fiziologice şi particularităţile ecologice ale agriculturii mileniului al-

III-lea 
2. Utilizarea eficientă a maşinilor de prelucrat solul 

3. Aprecierea capacităţii productive a tipului de sol din zona de influenţă a şcolii 

4. Importanţa utilizării în agricultură a îngrăşămintelor chimice şi organice; probleme de 

actualitate şi perspective 

5. Rolul şi locul rotaţiei culturilor în sistemul de agricultură clasic şi durabil 

6. Sisteme moderne de lucrări ale solului 

7. Probleme actuale privind sămânţa şi semănatul la culturile de cereale păioase, porumb, 

cartof şi sfeclă pentru zahăr 

8. Tehnologiile de cultură a speciilor legumicole, floricole, pomicole şi viticole 

9. Elemente de tehnologie pentru îmbunătăţirea gradului de valorificare a terenurilor 

înierbate natural şi artificial 

10. Probleme actuale privind controlul buruienilor din culturile agricole 

11. Măsurile generale de combatere a dăunătorilor din culturile de cereale, plante tehnice şi 

leguminoase anuale pentru boabe 

12. Recunoaşterea şi combaterea bolilor la culturile de cereale păioase 

13. Probleme de marketing pentru producţia agricolă (cereale, plante tehnice, legume) 



14. Sursele de poluare a mediului prin sistemul de producţie agricolă. Măsuri de prevenire şi 

combatere. 

15. Alimentaţia, îngrijirea, întreţinerea, înmulţirea animalelor din fermele zootehnice şi  

producţiile lor 

16. Tehnologia prelucrării şi valorificării florei montane şi a plantelor medicinale 
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Bucureşti  

6. Budoi Gh., Penescu A., 1996 - Agrotehnica, Ed. Ceres, Bucureşti 

7. Cerchez I.N. şi col., 1983 - Metodica predării disciplinelor de specialitate agricolă, Ed. 

Ceres, Bucureşti 

8. Cerghit I., 1983 - Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, EDP Bucureşti 

9. Ciortea G., 2002 - Agrofitotehnie, Ed. ULBS, Sibiu  
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13. Davidescu D., Davidescu Velica, 1992 - Protecţia chimică în agricultură, Ed. 
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17. Mărculescu Angela - Tehnologia prelucrării şi valorificării plantelor medicinale, Ed. 

Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004 

18. Motcă Gh. şi col., 1994 - Pajiştile României, Ed. Tehn. Agr., Bucureşti 

19. Neacşu I., 1990 - Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. MIlitară, Bucureşti 

20. Neacşu I., 1990 - Instruire şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 

21. Penescu A., Ciontu C., 2001 - Agrotehnica, Ed. Ceres, Bucureşti 

22. Penescu A. şi col., 2001 - Ecologie şi protecţia mediului, Ed. Sylvi, Bucureşti 

23. Pârvan Lucia, 2001, Abordarea didactică a disciplinelor opţionale, Ed. Cainis 

24. Popescu V., 1983 - Elaborarea rezultatelor activităţii şcolare, EDP Bucureşti 

25. Radu I., 1987 - Experienţa didactică şi creativitatea, Ed. Dacia 

26. Sand Camelia - Legumicultură, Ed. Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 
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27. Sand Camelia – Fiziologie vegetală, Ed. Miradesign, Sibiu, 2002 

28. Sand Camelia – Lucrări practice de fiziologie vegetală, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2005 

29. Scurtu M., Florea Georgeta, 2000 - Pedagogie, Bucureşti 

30. Târcoveanu V., Învăţământ frontal, învăţământ individual, învăţământ pe trupe, EDP, 

Bucureşti 

31. Programele şcolare şi manualele folosite la obiectele de specialitate, clasele V-XII 

32. Revista învăţământul liceal şi profesional 

33. Revista de pedagogie, 2000-2002 



34. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare - un sistem de criterii pentru acordarea 

notelor în învăţământul gimnazial şi liceal 

 

 

Teme de Metodica predării  

 

1. Tipuri de lecţii şi structura acestora la disciplinele cu specific agricol 

2. Principiile şi metodele didactice utilizate la disciplinele de specialitate agricolă 

3. Lecţia mixtă - Gunoi de grajd: importanţă, pregătire şi aplicare la culturile agricole 

specifice zonei (proiect de tehnologie aplicată) 

4. Lecţia de laborator - Structura solului. Determinarea stabilităţii agregatelor structurale 

prin metode expeditive (metoda Sekera) 

5. Lecţie de aplicaţii practice - Determinarea indicilor de calitate al lucrării de arat (proiect 

de tehnologie didactică) 

6. Calculul dozelor de erbicid şi pregătirea amestecului de erbicidat (proiect de tehnologie 

didactică) 

7. Indicii de calitate ai seminţelor şi determinarea lor (proiect de tehnologie didactică) 

8. Modalităţile de lucru în laborator şi câmp, cu exemplificări la diferite teme ( cultura 

speciilor fitotehnice şi a celor legumicole precum şi ameliorarea lor etc.) 

9. Recunoaşterea speciilor de buruieni din culturile agricole (proiect de tehnologie 

didactică) 

10. Bolile şi dăunătorii culturilor de cereale. Biologia şi recunoaşterea lor, modul de atac, 

combatere (proiect de tehnologie didactică) 

11. Protecţia muncii la lucrările din agricultură (proiect de tehnologie didactică) 

 

Analitica temelor (model) 

 

Tema: Probleme actuale privind controlul buruienilor din culturile agricole 

Se vor avea în vedere abordarea temei în contextul problemelor actuale ale producţiei 

agricole, a formelor de proprietate 

- certificarea buruienilor 

- buruienile problemă pentru culturile din zonă 

- pagubele produse de buruieni 

- metode preventive de combatere a buruienilor 

- metode agrotehnice de combatere a buruienilor 

- metode chimice de combatere a buruienilor (prezentarea principalelor produse erbicide 

utilizate la culturile de cereale păioase, porumb, floartea soarelui, soia, sfeclă pentru 

zahăr, cartof) 

- metode biologice de combatere a buruienilor 

- metode de protecţia muncii la lucrările cu erbicide 

- măsurile de prevenire a poluării mediului 
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1. Budoi Gh., Penescu A., 1996 - Agrotehnica, Ed. Ceres, Bucureşti 

2. Ciontu C. şi col., 2000 - Lucrări practice de agrotehnică, USAMV Bucureşti 
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4. Chirilă C., 2001 - Biologia buruienilor, Ed. Ceres, Bucureşti 
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6. CODEXUL produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România 



 

 Tema: Măsurile generale de combatere a dăunătorilor din culturile de cereale, plante 

tehnice şi leguminoase anuale pentru boabe 

- Măsuri de carantină fitosanitară 

- Metode agrofitotehnice 

- Folosirea de soiuri şi hibrizi rezistenţi 

- Metode mecanice 

- Metode fizice 

- Metode biologice 

- Metode chimice 

Avantajele şi efectele secundare negative ale metodelor chimice 

Doza letală, reziduri, timpul de pauză 

Prevenirea poluării 

Agrodisponibilitatea 

Pesticidele şi selectivitatea lor 

Rezistenţa insectelor şi acarienilor faţă de pesticide 

Combaterea integrată 

Eficienţa economică a măsurilor de combatere 

Organizarea acţiunilor de protecţia plantelor 

Măsuri de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor 
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6. Programele analitice 

 

Tema: Perfecţionarea tehnologiilor de cultură a principalelor grupe de legume: 

-  solano-frumoase,  

- bulboase,  

- vărzoase,  

- păstăioase,  

- cucurbitacee,  

- verdeţuri,  

- ciuperci comestibile 
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 Tema: Structura solului. Determinarea stabilităţii hidrice a agregatelor structurale prin 

metode expeditive (metoda Sekera) (se realizează proiectul de tehnologie didactică) 

- moment organizatoric 

- obiectivele operaţionale 

- mijloacele necesare 

- actualizarea cunoştinţelor 

- definiţia şi importanţa structurii solului 

- modul de lucru (exemplificare) 

- efectuarea determinării de către elevi 

- analiza şi evaluarea rezultatelor 

- concluzii 

- fixarea cunoştinţelor 
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1. Budoi Gh., Penescu A., 1996 - Agrotehnica, Ed. Ceres, Bucureşti  
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5. Ciontu C. şi col., 2000 - Lucrări practice de agrotehnică, USAMV Bucureşti 

6. Micu Mircea Octavian, 2004 - Pedologie, Ed. Alma Mater, Sibiu 

7. Programele analitice 

 

 Tema: Determinarea indicilor de calitate ai lucrării de arat 

 

-  moment organizatoric 

- obiectivele operaţionale 

- mijloacele necesare 

- actualizarea cunoştinţelor 

- definiţia şi importanţa structurii solului 

- modul de lucru (exemplificare) 

- efectuarea determinării de către elevi 

- analiza şi evaluarea rezultatelor 

- concluzii 

- fixarea cunoştinţelor 

-  

Bibliografie 

 

1. Ciortea G., Iagăru Pompilica, 2002 - Lucrări practice de agrotehnică, Ed. ULBS, Sibiu  
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4. Penescu A., Ciontu C., 2001 - Agrotehnica, Ed. Ceres, Bucureşti 

5. Programele şcolare şi manualele folosite la obiectele de specialitate, clasele V-XII 

 



 

C. Teme de Metodica predării: 

 

Obiective 

 

Prin studiul disciplinei „metodica predării învăţării disciplinelor tehnologice„ se urmăreşte 

realizarea de către cursanţi a următoarelor obiective specifice:  

- să aprofundeze cunoştinţele de psihopedagogia educaţiei şi didactică generală însuşite la 

cursurile de Psihopedagogie şi Pedogagie; 

- să aplice conştientşi corect cunoştinţele de didactică generală în activitatea de predare a 

disciplinelor de specialitate; 

- să dobândească capacitatea de a realiza proiectarea anuală, semestrială şi a sistemelor de 

lecţii; 

- să dobândească capacitatea de a întocmi proiectede activitate didactică pentru diferite 

tipuri de lecţii şi alte activităţi didactice, în diverse variante; 

- să dobândească capacitatea de a adapta conţinuturile învăţării la preocupările, interesele 

şi aptitudinile elevilor; 

- să deprindă utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ, realizarea şi utilizarea de 

materiale didactice specifice acestora; 

- să-şi formeze o atitudine responsabilă faţă de activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

 

 

OBIECTUL DE STUDIU ŞI PROBLEMATICA METODICII SPECIALITĂŢII 

 

a) Metodica – disciplină a sistemului ştiinţelor pedagogice. Didactica generală şi didactica 

specialităţii. Abordarea sistemică şi tehnologică a definirii metodicii.  

b) Obiectivele urmărite prin studiul metodicii. 

c) Importanţa studierii metodicii. 

 

 

ANALIZA OBIECTIVELOR EDUCAŢIONALE DIN PERSPECTIVA DISCIPLINELOR DE 

SPECIALITATE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIC 

 

a) Niveluri şi tipuri de obiective pedagogice. Obiectivele instituţiilor de învăţământ de profil. 

Obiectivele pregătirii profesionale. Obiectivele generale şi specifice ale disciplinelor de 

specialitate. Obiectivele cadru si standarde de performanţă. Obiective de referinţă şi 

descriptori de performanţă. Competenţe profesionale (de cunoaştere, de execuţie şi sociale). 

b) Metodologia operaţionalizării obiectivelor cu aplicaţii la disciplinele de specialitate. 

Obiective operaţionale: definire, modelul obiectivului operaţional.  

c) Competenţe profesionale: definire, tipuri, formularea acestora şi a strategiilor de dobândire a 

lor.  

 

 

PREZENTAREA ŞI ANALIZA CURRICULUM-ULUI SPECIFIC DISCIPLINELOR 

TEHNOLOGICE 

 

a) Conţinutul disciplinei obiectivat în documentele şcolare (plan cadru de învăţământ, 

curriculum şcolar), analiza documentelor curriculare. 

b) Analiza logico-funcţională a conţinutului de instruire al manualului şcolar (cu 

particularizări pentru disciplinele tehnologice din profilul cursanţilor). 

c) Particularităţile însuşirii noţiunilor fundamentale ale disciplinelor tehnologice. 

 



 

METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE SPECIFICE DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE 

 

Prezentarea potenţialului pedagogic, a cerinţelor pedagogice şi metodice de aplicare şi 

exemplificarea următoarelor metode: 

a) Metode de predare-învăţare bazate pe comunicare (expunerea: modelarea, explicaţia, 

conversaţia, euristica, comunicarea prin limbaj scris, oral, vizual, problematizarea); 

b) Metode de predare-învăţare bazată pe investigare indirectă (demonstraţia, modelarea) şi 

investigaţie directă (efectuarea de experienţe, încercări şi experimente); 

c) Metode de predare-învăţare bazate pe acţiune (exerciţiul, aplicaţia, lucrările practice). 

 

 

FORME DEORGANIZARE A PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV LA 

DISCIPLINELE TEHNOLOGICE 

 

a) Prezentarea şi analiza diferitelor tipuri şi variante de lecţii (pentru dobândire de noi 

cunoştinţe de verificare, combinată, de recapitulare şi lucrări de laborator). 

b) Alte forme de organizare a activităţii instructiv-educative specifice disciplinelor tehnologice 

(instruirea practică, efectuarea de activităţi profesionale, vizite didactice, cercuri tehnice şi 

concursuri profesionale) 

c) Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a procesului de instruire (frontal, pe grupe de 

nivel, individual). 

d) Modalităţi de dirijare a activităţii elevilor. 

 

 

PROBLEME SPECIFICE EVALUĂRII LA DISCIPLINE DE SPECIALITATE 

 

a) Conceptele de randament şcolar standarde curriculare. 

b) Metodici şi tehnici de evaluare. Metode tradiţionale şi metode complementare de evaluare. 

c) Analiza şi elaborarea unor instrumnete de evaluare. Cerinţe calitative impuse acestora, 

întocmirea diferitelor tipuri de teste, aplicarea testelor şi convertirea punctajelor în note 

şcolare. Exemplificări şi aplicaţii. 

d) Evaluarea şi autoevaluarea activităţii didactice şi extradidactice din perspectiva învăţării 

adiacente.  

 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

a) nivelurile proiectării (proiectarea manuală, semestrială, a sistemelor de lecţii şi proiectarea 

lecţiei).  Cerinţe psihopedagogice ale proiectării didactice. Elaborarea proiectului de 

activitate didactică.  

b) Evaluarea şi autoevaluarea proiectului de activitate didactică. 

c) Exemplificarea, analiza şi elaborarea documentelor de proiectare la toate nivelurile.  

d) Proiectarea curriculu-lui la decizia şcolii (CDS). 
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