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A. OBIECTIVELE CURSULUI
La sfărşitul acestui curs studenţii vor fi capabili:
▪ să precizeze importanta disciplinelor tehnice si tehnologice;
▪ să formuleze particularitatile demersului metodic in predarea disciplinelor tehnice ;
▪ să construiasca demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la continuturile disciplinelor
tehnice;
▪ să adecveze demersurile didactice la particularitatile de varsta ale elevilor
B. SUBIECTELE CURSULUI
Necesitatea si importanta studierii disciplinelor tehnice si tehnologice - 2 ore
Particularitati ale demersului metodic in predarea disciplinelor tehnice : obiective specifice disciplinelor tehnice,
componentele curriculumu-lui scolar, metode si mijloace didactice specifice disciplinelor tehnice – 8 ore
Particularitati ale predarii disciplinelor tehnice: caracteristici de varsta ale grupului de elevi, care influenteaza
predarea – 6 ore
Particularitati ale invatarii disciplinelor tehnice: caracteristici de varsta care influenteaza invatarea – 6 ore
Particularitati ale evaluarii disciplinelor tehnice: evaluarea unui demers formativ specific disciplinelor tehnice,
construirea unui test docimologic, metode si tehnice de evaluare specifice, - 6 ore
C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)
1. Operaţionalizarea obiectivelor unei lecţii din cadrul disciplinelor tehnice – 2 ore
2. Proiectarea unui opţional din cadrul disciplinelor socio-umane. Pro şi contra manualelor alternative. – 4 ore
3. Analiza comparativă a trei manuale alternative de discipline tehnice. – 2 ore
4. Aplicarea metodelor active-participative unor secvenţe de conţinut din cadrul diferitelor disciplinelor tehnice. – 4 ore
5 Realizarea unui test de evaluare pentru o disciplină tehnica care să cuprindă atât itemi cu răspunsuri deschise cât şi
itemi cu răspunsuri închise.(maxim 25 de întrebări). – 4 ore
6 Realizarea unui Plan de lecţie pentru o lecţie de predare pentru discipline tehnice. – 2 ore
7 Realizarea unui Plan de lecţie pentru o lecţie mixtă pentru discipline tehnice. – 2 ore
8 Realizarea unui Plan de lecţie pentru o lecţie de consolidare pentru discipline tehnice. – 2 ore
9 Realizarea unui Plan de lecţie pentru o lecţie de evaluare pentru discipline tehnice – 2 ore
10 Modalităţi de completarea a unei fişe de asistenţă. Completarea unei fişe de evaluare şi de autoevaluare – 4 ore
D. BIBLIOGRAFIE
1. Ionel,S., Bugan,M., Ionel, RC.,(2005), Elemente de metodica, Editura Politehnica, Timisoara
2. Mazilescu, C.A.; Mitroi, M.M. (2004), Formarea competenţelor pedagogice între teorie şi
practică, Editura Politehnica, Timisoara
3. Nicoara, I (2003), Bazele metodicii, Editura Politehnica, Timisoara
4. Nicoara, I., Gruescu,C. (2003), Educatia tehnologica.Domenii profesionale, Editura Politehnica, Timisoara
5. Preitl, S., Precup, R.E (1998), Metodica predarii disciplinelor de specialitate, Tipografia Universitatii
Politehnica.
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Nota la disciplina Comunicare educationala este formata din nota la examenul scris (pondere acestuia fiind de 1/2 din
nota finala) si nota la seminar (pondere acestuia fiind de 1/2 din nota finala). Examenul scris dureaza 1.5 h si
se bazeaza pe un test grila.
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