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PROGRAMĂ PENTRU MECANICĂ
MAIŞTRI INSTRUCTORI
Programa de concurs esteelaboratăînconcordanţă cu programelescolareînvigoare din
învătământulpreuniversitarpentrupregatireapracticădin domeniulMecanică, învâţamîntprofesionalşiliceal.
Aspectelevizate de programăurmăresccunoaşterea de cătreprofesor a conţinuturilorştiintifice a disciplinelor
de pregătireprofesionalăcorespunzătoarecalificăriiclaseisi a metodiciipredăriiacestora, utilizareacompetentă
a
documentelorscolare,
capacitatea
de
a
proiectademersurididactice
interactive
prinadecvareastrategiilordidactice lacontinuturişistandardele de pregatireprofesională, capacitatea de
proiectaresirealizare a evaluăriicompeteţelordobândite de elevi, precumşidemonstrareaabilitătilor de
comunicare, empaticesi de cooperarenecesarerealizăriiprocesului didactic.
A. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE
TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ SI METODICĂ
a. Proiectarea, organizareasidesfăsurareaactivităţii didactice
1. Componentelecurriculumuluiscolar: curriculum naţional, planuricadru, ariicurriculare, trunchi
comun, discipline, module, standarde de pregătireprofesională, programescolare, manualescolare,
auxiliarecurriculare;
2. Proiectareacurriculumuluiîndezvoltarelocală(reperemetodologiceînelaborareaCDL)
3. Proiectareaactivităţiididactice: planificarecalendaristică, proiectareaunităţii de învăţare, proiecte de lecţie
(pentrudiferitetipuri de lecţii), proiectarea de activităîi de învăţare intra-, inter-, plurisi
transdisciplinare.
b. Strategiididacticeutilizateînprocesul de instruire. Strategiisimodalităţi de integrareîn
lecţie a activităţilor cu caracterpractic – aplicativ
1. Metodedidacticespecifice: clasificare, prezentare, caracterizare;
2. Utilizareametodelorcentratepeelev, tehnicilor de învăţareprincooperare;
3. Forme de organizareaactivităţiididactice: clasificare, caracterizare;
4. Mijloacele de învăţământsiintegrarealorînprocesul de predare-învăţare-evaluare(tipuri, caracteristici)
5. Selectareametodeloroptimeînvedereaformăriigândiriicriticesideprinderilor practice, formării
gândiriitehnicesi a dezvoltăriisimţului artistic/ estetic;
6. Manifestareauneiconduitepsihopedagogiceinovativeîn plan profesional/ social;
7. Evaluareaprocesuluiinstructiv-educativ, a progresuluisi a rezultatelorscolare. Valorizareamuncii
elevului;
8. Adoptarea de strategiididactice care săpermităutilizareaeficientă a mijloacelorsi a
auxiliarelordidacticeînprocesulinstructiv-educativ.
c. Managementulclasei
1. Rolurilemaistrului instructor înfacilitareaexperienţelor care conduc la formareaautonomieielevilorînînvăţare
(organizator, participant, membru al uneiechipe, persoanăresursă, facilitator, intermediar,
evaluator etc.);
2. Organizareaactivităţilor: creareaunuiclimatadecvat, folosirearesurseloradecvate; folosirearesurselorpsihice ale
profesoruluisielevilor (capacităţi, cunoștinţe, experienţeindividualesaucolective); folosireaeficientă a timpului; forme
de instruire (pegrupe, studiu individual, frontal etc.) sialternareaacestoraîncadruluneisecvenţedidactice;
antrenareapersoanelorresursă din interiorulsidin afaraunităţii de invăţământînactivităţileclasei;
gestionareasituaţiilorconflictuale.
d. Evaluarearezultatelorșcolare

1. Evaluarea, componentăfundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de evaluări,
caracterizare;
2. Metode de evaluare: tradiţionalesicomplementare (tipurisicaracterizare);
3. Tipologiaitemilor: definișie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare,
modalităţi de corectaresinotare;
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B. CONŢINUTURILE PROGRAMEI
1. Desentehnic
1.1. Standardefundamentaleutilizateîndesenultehnic (linii, formate)
1.2. Dispunereaproiecţiilor,reprezentareavederilorsisecţiunilor
1.3. Cotarea(elementelecotării, reguli de cotare, cotărispeciale: arce, unghiuri, tesituri, înclinări,
conicităţi,)
1.4. Înscriereapedesene a preciziei de prelucrare (toleranţe, rugozitate)
1.5. Executareaschiţeidupa model
1.6. Desenul la scara (scărinumerice, fazelealcătuiriidesenului la scară)
1.7. Desenul de operaţiipentruprelucrărimecanice
2. Studiulmaterialelor
2.1. Proprietăţilefizice, mecanicesitehnologice ale materialelormetalice
2.2. Oţelulșifontenealiate (clasificare, simbolizareșiutilizare)
2.3. Tratamentetermicesitermochimiceaplicatealiajelorferoase
2.4. Metalesialiajeneferoase (proprietăţi, utilizări, simbolizare)
2.6. Materialenemetalice (tipuri, utilizare)
2.6.1. Materialesemiconductoaresielectroizolante
2.6.2. Lubrifianţi, lichide de racire, degresanţisidecapanţi, materialeabrazive
3. Măsurăritehnice
3.1. Unităţi de măsură (fundamentale, derivate, asociate, multiplisisubmultipli)
3.2. Mijloace de măsuraresi control al mărimilormecanice (lungimi, suprafeţe, volume, unghiuri)
3.3. Întreţinereainstrumentelor de măsurăsi control
3.4. Preciziaprelucrăriidimensiuni, abateri, toleranţe, câmp de toleranţă, ajustaje)
4. Tehnologiameseriei
4.1. Organizarealocului de muncă (microclimatul industrial, principiiergonomice de organizare a
locului de muncă , utilajefolosite , mod de amplasare, utilizare)
4.2. Operatii de lăcătuserie (SDV-uri, utilaje, tehnologie, control):
4.2.1. Operaţii de pregătire (curăţire ,îndreptare)
4.2.2. Operaţii de prelucrare (trasare ,debitare , indoire , pilire , polizare , gauriresifiletaremanuală)
4.2.3. Operaţii de finisare (răzuire, lustruire)
4.3. Prelucrareaprinaschiere:
4.3.1. Miscărinecesareînprocesul de aschiere
4.3.2. Sculeaschietoare(clasificare, materiale, elementelegeometricesi constructive ale cuţitelor
de strung)
4.3.3. Semifabricateutilizate la prelucrareaprinaschiere
4.3.4. Elementeleregimului de aschiere
4.4. Asamblărinedemontabile
4.4.1. Nituirea (domeniul de utilizare, tipuri de niturisi de asamblărinituite,tehnologianituirii)
4.4.2. Lipirea (domeniul de utilizare, avantaje-dezavantaje, procedee, materialeutilizate,
tehnologialipirii)
4.4.3. Sudarea cu arc electric (domeniul de utilizare, avantaje-dezavantaje, clasificarea

îmbinărilorsudate, materialeutilizate, scule-dispozitive-utilaje, tehnologiasudării)
4.5. Asamblăridemontabile
4.5.1. Asamblareaprinpene (domeniul de utilizare, tipuri de pene, tehnologiaasamblării,
controlulasamblării)
4.5.2. Asamblareaprin filet (domenii de utilizare, tipuri de suruburi, piuliţe, saibe, asigurarea
asamblării contra autodesfacerii, sculesidispozitive, tehnologiaasamblării)
4.5.3. Asamblareaprinbolţurisistifturi (domenii de utilizare, tipuri de bolţurisistifturi,
tehnologiaasamblării)
5. Norme de sănateasisecuritateamunciispecificedomeniului.
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