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A. NOTĂ DE PREZENTARE
Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE se adresează absolvenţilor facultăţilor de
profil şi maiştrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/
catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate
în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea
procesului educaţional.
Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul
tehnologic, solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ.
Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din
învăţământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi
examenele naţionale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează
profilul maistrului intructor, urmărind:
- cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinţe în evoluţia
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
conţinuturi;
- capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, şi multidisciplinar,
în concordanţă cu standardele de pregatire profesională ;
- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi;
- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului
educaţional
Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu
aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în
specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi
competenţele metodice.
Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea
gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în
domeniu.
Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete
prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la
formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este
cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea cadrelor
didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu
care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.
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B. COMPETENŢE SPECIFICE
Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor,
anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe
care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice.
- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de
specialitate;
- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui
demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei;
- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor;
- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele
curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;
- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar
şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice;
- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică;
- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;
- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă,
de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului
înconjurător;
- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea
serviciilor;
Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor,
anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta
trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare
sintetică, aceste competenţe sunt:
-

cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica
disciplinelor;

-

cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de
pregătire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene
naţionale;

-

capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor
didactice la conţinuturi;

-

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

-

capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi;

-

capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale
colectivului de elevi;
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-

capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient.
C. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE
TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ

a. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice
1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri cadru, arii curriculare,
trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale
şcolare, auxiliare curriculare;
2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere;
2.1. Repere/condiţionări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local,
interesele elevilor);
2.2. Modalităţi de adecvare a unui CDL la grupuri ţintă diferite;
2.3. Obiectivele predării – învăţării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinţei
informării. Obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice,
unităţi de competenţă si competenţe. Elaborarea obiectivelor operaţionale;
3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare,
proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter-,
pluri şi transdisciplinare.
b. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare
în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ
1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;
2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învăţare prin cooperare;
3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare;
4. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare ;
4.1. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ;
4.2. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor;
5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice,
formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului artistic/estetic;
6. Mediul de instruire: mediul relaţional şi mediul comunicaţional. Utilizarea Tehnologiei
informaţiei 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 scolare. Valorizarea
muncii elevului;
9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a
auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.
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c. Managementul clasei
1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experienţelor care conduc la formarea autonomiei
elevilor în învăţare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator,
intermediar,evaluator etc.);
2. Organizarea activităţilor: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate;
folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi, cunostinţe, experienţe
individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu
individual, frontal etc.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice; antrenarea
persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităţii de invăţământ în activităţile clasei; gestionarea
situaţiilor conflictuale.
d. Evaluarea rezultatelor şcolare
1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de
evaluări, caracterizare;
2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare);
3. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate;
4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de
proiectare, modalităţi de corectare şi notare;
5. Construirea instrumentelor de evaluare;
6. Erori de evaluare şi modalităţi de minimizare a lor.
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13
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14
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18

Planurile-cadru, standarde de pregatire
profesională

Competenţe specifice
1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de
specialitate;
2. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru
proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi
specificului clasei;
3. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
4. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu
cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;
5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată;
6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul
tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor
specifice;
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7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire
practică;
8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;
9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de
protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător;
10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi
oferirea serviciilor;
11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel
încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;
12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.
D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI
1. Rolul, funcţiile şi competenţele profesionale ale asistentului medical.
2. Procesul de ingrijire, nursing.
3. Tehnici de nursing şi investigaţii descriere în conformitate cu fişele tehnologice şi proceduri,
protocoale
3.1. Măsurarea, notarea si reprezentarea grafică a funcţiilor vitale si vegetative: temperatură,
puls, respiraţie, tensiune arterială, greutate si înălţime corporală, eliminări (diureză, scaun,
spută,vărsături).
3.2. Efectuarea de sondaje, spălături, clisme: sondajul gastric şi duodenal, vezical, spălătura
oculară, auriculară, gastrică, vezicală şi vaginală.
3.3.

Îngrijirea plăgilor: pansamente, bandaje; principii de realizare a pansamentului si

bandajului; timpii unui pansament; mijloace de fixare a pansamentului.
3.4. Puncţiile, pregătirea pacientului pentru puncţii, participarea la puncţii
3.5. Recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice, hematologice,
bacteriologice, serologice, parazitologice.
3.6. Recoltarea urinei pentru examene biochimice,bacteriologice;
3.7.

Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice, bacteriologice si

parazitologice.
3.8. Recoltarea sputei pentru examene citologice, bacteriologice
3.9. Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice.
3.10. Recoltarea secreţiilor purulente din leziuni deschise si din colecţii inchise (abcese,
vezicule, pustule).
3.11. Recoltarea exudatului faringian.
3.12. Recoltarea secreţiilor oculare, otice, vaginale.
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4. Administrarea medicamentelor.
5. Îngijirea pacienţilor cu bronsite, pneumonii, BPOC, astm bronsic, TBC, pneumotorax, cancer
pulmonar şi intervenţii specifice.
6. Îngijirea pacienţilor cu principalele afecţiuni cardiovasculare
6.1. Endocarditile: bacteriene si nebacteriene.
6.2.

Bolile

pericardului:

pericardita

acută,

pericardita

cronică

constrictivă,

mediastinopericardita, revarsatele pericardice neinflamatorii.
6.3. Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice, angina pectorală, infarctul miocardic,
sindromul intermediar.
6.4. Insuficienţa cardiacă: stânga acută şi cronică, insuficienţa cardiacă dreaptă acută şi
cronică, cordul pulmonar cronic, insuficienţa cardiacă globală.
6.5. Hipertensiunea arterială.
6.6. Boli ale venelor tromboflebite şi varice.
7.

Îngrijirea

pacienţilor

cu

afecţiuni

gastroenterologice:

boala

ulceroasă,

rectocolita

ulcerohemoragică, parazitozele intestinale hepatita cronica, sindromul dispeptic biliar, colecistita
acuta, pancreatita ciroza hepatică, colica biliară.
8. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni renale: glomerulonefrita acută şi cronică, sindromul nefrotic,
insuficienţa renală acută şi cronică, infecţia urinară, pielonefrita acută şi cronică, litiaza renală, –
adenomul de prostată, cancerul de prostată, colica renală.
9. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni chirurgicale:
9.1. Infecţii chirurgicale acute şi cronice: furunculul, hidrosadenita, abcesul cald.
9.2. Colecistita acută, apendicita, ocluziile intestinale, pancreatita, cancerul rectal, peritonita,
herniile.
10. Îngrijirea pacienţilor cu traumatisme ale membrelor: entorse, luxaţii şi fracturi
11. Îngrijirea pacienţilor cu boli de nutriţie şi metabolism: obezitatea, diabetul zaharat, denutriţia,
guta.
12. Îngrijiri in obstetrică: Sarcina normală – semne şi simptome. Investigaţii paraclinice în sarcină.
Supravegherea prenatală, pregătirea gravidei pentru naştere. Examenul gravidei la termen,
pregătirea propriu - zisă pentru naştere, semnele declanşării; primele îngrijiri acordate nounăscutului şi lăuzei.
13. Îngrijiri specifice în pediatrie:
13.1. Afecţiuni respiratorii: bronhopneumonia, astm bronsic, amigdalite
13.2. Afecţiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale, pericardita, insuficienţa cardiacă, colaps
vascular
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13.3. Afecţiuni digestive şi glandele anexe: B.D.A.,gastroenterita acută, sindromul dureros
abdominal, parazitoze intestinale, hepatite
13.4. Afecţiuni urinare: infecţii ale tractului urinar, I.R.A.,glomerulonefrita
13.5. Afecţiuni ale SNC: convulsii, epilepsie
13.6. Afecţiuni ale sângelui: anemii, leucemii, sindroame hemoragice, anemii
13.7. Boli de nutriţie: diabet zaharat
14. Conduita în urgenţe medico-chirurgicale (stop cardiorespirator, insuficienţa respiratorie, şocul,
come, AVC, intoxicaţii): suport vital de bază (degajarea victimei, eliberarea căilor respiratorii
superioare, ventilaţie, ventilaţie pe mască, intubaţi masaj cardiac extern), poziţia de
siguranţă,manevra Heimlich, abord venos periferic, central, administrare medicaţie, oxigen, îngrijire
plăgi, recoltări produse biologice, oprirea unei hemoragii, hemostază chirurgicală provizorie, drenaj
pleural, sondă gastrică,măsuri de prim ajutor în caz de politraumatisme, arsuri grave, degerături,
submersie, spânzurare, electrocutare.
15. Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu terminal.
16. Deontologie şi etică profesională: : principii etice, drepturi şi libertăţi.
17. Protecţie şi securitate în muncă.
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