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Subiecte examen 

I Procesul de învăţământ 

1 Didactica - teorie generală a procesului de învăţământ. 

2 Obiectul de studiu al didacticii 

3 Legătura didacticii cu metodicile predării disciplinelor de specialitate 

4 Locul şi rolul disciplinelor de specialitate în învăţământul preuniversitar 

II Curriculum şcolar 

1 Definiţii ale conceptului de curriculum 

2 Curriculum la decizia şcolii - CDŞ 

3 Ciclurile curriculare ale învăţământului 

4 Documente curriculare. Planuri - cadru de învăţământ. Programele şcolare. Manualul şcolar 

III Obiectivele educaţionale 

1 Niveluri de definire a obiectivelor educaţionale 

2 Obiective cadru, obiective de referinţă, obiective operaţionale 

3 Competenţe generale, competenţe specifice, conţinuturi 

4 Metodologia operaţionalizării obiectivelor educaţionale. Tehnica lui Mager 

IV Metode de învăţământ specifice disciplinelor tehnice 

1 Definirea conceptelor de: tehnologie didactică, strategie didactică, metodologie didactică, metode de 

învăţământ, procedee didactice 

2 Metode de învăţare prin comunicare orală. Metode expozitive. Descrierea. Explicaţia. Prelegerea. Povestirea 

didactică 

3 Metode de învăţare prin comunicare orală. Metode interogative. Conversaţia. Problematizarea 

4 Metode de învăţare prin comunicare scrisă. Lectura – studiul textului scris 

5 Metode de învăţare prin explorarea directă a realităţii. Observarea sistematică a activităţii elevilor. 

Experimentul 

6 Metode de învăţare prin explorarea indirectă a realităţii. Demonstraţia. Modelarea 

7 Metode de învăţare prin acţiune. Exerciţiul. Studiul de caz. Lucrările practice. Proiectul 

8 Metode de raţionalizare a învăţării şi predării. Activitatea cu fişele. Metode algoritmice de instruire 

V Mijloace de învăţământ specifice disciplinelor tehnice 

1 Importanţa şi integrarea mijloacelor de învăţământ în procesul instructiv - educativ 

2 

3 

Clasificarea mijloacelor de învăţământ 

Mediul de instruire 

VI Forme de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice la disciplinele tehnice 

1 

2 

Forme de organizare a activităţii didactice. Clasificare. Caracteristici 

Forme de desfăşurare a activităţii didactice. Clasificare. Caracteristici 

3 Lecţia – forma principală de desfăşurare a procesului de învăţământ Definirea lecţiei. Caracteristicile 

structurale ale lecţiei. Evenimentele lecţiei 

4 

5 

Tipuri şi variante de lecţii 

Activităţi extradidactice 

VII Evaluarea rezultatelor 

1 Definire, terminologie şi importanţa evaluării 

2 Funcţiile evaluării Forme ale evaluării. Caracteristici 

3 Procesul de notare. Factorii perturbatori ai aprecierii şi notării 

4 Metode tradiţionale de evaluare 

5 Metode moderne de evaluare 

6 Tipologia itemilor. 

VIII Proiectarea demersului didactic pentru filiera tehnologică, profil tehnic 

1 Lectura personalizată a programelor şcolare. Planificarea calendaristică orientativă 

2 Proiectarea unităţii de învăţare 

3 Proiectarea lecţiei  
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