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I. Preliminarii 

  

Curriculumul la practica de instruire Demontarea-asamblarea maşinilor agricole este 

elaborat pentru specialitatea 71550 Mecanica agricolă. 

Instruirea practică este unul din elementele de bază al procesului de învăţământ, prin care 

se urmăreşte: 

- completarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor însuşite de elevi la cursurile teoretice; 

- folosirea metodelor tehnologice de executare a lucrărilor, prin participarea activă a 

elevilor; 

- dezvoltarea personalităţii elevului în spiritul exigenţei faţă de calitatea lucrărilor 

efectuate. 

Calitatea îndeplinirii lucrărilor depinde mult de utilarea locului de lucru. Fiecare loc de 

lucru trebuie să fie amenajat cu scule, instrumente, aparate, utilaj şi postere necesare pentru 

îndeplinirea lucrărilor practice de demontare-asamblare. 

Elevii aplică în practică cunoştinţele acumulate, în scopul formării priceperilor şi 

deprinderilor la demontarea-asamblarea maşinilor agricole.  

Scopul practicii de instruire constă în aprofundarea cunoştinţelor despre construcţia 

maşinilor agricole şi obţinerea deprinderilor practice la demontarea, asamblarea şi reglarea 

mecanismelor, aparatelor, organelor de lucru ale maşinilor agricole, pregătirea lor pentru lucru, 

pregătirea şi stocarea acestora. 

Practica se efectuează în laboratorul de „Maşini şi utilaje agricole” sau la producere. 

Pentru asigurarea securităţii elevilor, se efectuează instruirea securităţii şi normele de 

protecţie a muncii.  

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

 

Agenţii economici cer specialişti copetenţi şi capabili să contrubuie la soluţionarea 

problemelor parvenite în activitatea unităţii economice ceea ce se poate realiza prin învăţarea  

formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului mecanizării agriculturii. Din aceste 

considerente demersurile disciplinei sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor 

transversale şi a celor profesionale necesare continuării studiilor sau încadrării pe piaţa muncii. 

Pornind de la esenţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare a disciplinei prezentul 

curriculum: 
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- Dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientând elevii spre activităţi independente de 

miniîncercare; 

- Oferă posibilitatea exersării de competenţe, cum ar fi formularea de ipoteze, desfăşoară 

independenţa activităţii individuale, formularea de concluzii şi argumentarea lor, luarea de 

decizii, monitorizarea activităţii profesionale, etc; 

- Propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup; 

- Oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi, de a coopera, de a face 

observaţii; 

- Oferă elevului şi profesorului posibilitatea de autoevaluare a activităţii. 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

 

CS1.  Demontarea-asamblarea corectă a uneltelor, maşinilor agricole, agregatelor, mecanismelor 

cu respectarea regulilor de securitate a muncii la locul de lucru;  

CS2.  Executarea reglărilor de bază, tehnice şi tehnologice ale maşinilor agricole, cunoscând 

principiul de funcţionare a asamblurilor şi mecanismelor maşinilor agricole; 

CS3. Citirea desenelor tehnice şi schemelor de construcţii de maşini; 

CS4. Analiza parametrilor constructivi, tehnici şi economici relevanţi pentru efectuarea lucrărilor 

de demontare-asamblare şi reglare a maşinilor agricole; 

 CS5.  Efectuarea operaţiilor tehnologice la cultivarea culturilor agricole de câmp; 

IV. Administrarea stagiului de practică 

 

Semestrul 
Numărul de 

săptămâni 

Numărul  

de ore 
Perioada 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite 

VI 1 30 Conform 

graficului 

Darea de seamă 1 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi/ 

Sarcini de lucru 

Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Durata de realizare 

Demontarea,  

asamblarea şi reglarea 

maşinilor pentru lucrarea 

solului, semănat şi 

plantat. 

Agenda de practică. 

 Fişa de defectare.  

Demonstrarea 

metodelor de 

reparare. 

Prezentarea fişelor 

de defectare. 

Prezentarea agendei 

de practică 

6 

 

Demontarea,  

asamblarea şi reglarea 

maşinilor pentru 

administrarea 

îngrăşămintelor, 

combaterea bolilor şi 

dăunătorilor. 

Agenda de practică.   

 

Prezentarea agendei 

de practică 

 

6 

Demontarea,  

asamblarea şi reglarea 

maşinilor pentru 

recoltarea plantelor 

furajere şi a porumbului. 

Agenda de practică.   

 

Prezentarea agendei 

de practică 

 

6 

Demontarea,  

asamblarea şi reglarea 

maşinilor pentru 

recoltarea cerealelor 

păioase, sfeclei de zahăr 

şi a cartofului. 

Agenda de practică. 

Fişă de înscriere a 

parametrilor 

 

Prezentarea agendei 

de practică 

 

6 

Maşini şi instalaţii 

pentru conditionarea 

boabelor si irigarea 

culturilor agricole. 

Agenda de practică. 

Demonstrarea 

metodelor de 

reparare  

 

Prezentarea agendei 

de practică 

 

 

6 
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VI. Sugestii metodologice 

 

Pentru achiziţionarea competenţelor planificate pentru practica de instruire în specialitate  

Demontarea-asamblarea maşinilor agricole  este necesară implicarea responsabilă atât a 

profesorului, cât şi a elevului.  

Este recomandată folosirea acelor tehnologii didactice care să capteze atenţia elevilor şi 

să le permită acestora un grad mai mare de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii 

în ceea ce priveşte propriul proces de învăţare. Cadrul didactic va alege şi aplica forme şi metode 

adecvate experienţei de lucru şi capacităţilor individuale ale elevilor.  

În cadrul practicii de instruire vor fi utilizate acele tehnologii didactice care asigură un 

randament înalt în formarea competenţelor conform specialităţii. Sarcinile şi activităţile de 

identificare, recunoaştere, executare a operaţiunilor tehnologice se vor realiza în grupuri mici şi 

individual. Accentul se pa pune pe observare, descoperire, problematizare. Profesorul din timp 

trebuie să proiecteze şi să elaboreze: fişe de observaţie, fişe de evaluare, structura raportului şi 

agendei de practică care să conţină criterii clare de evaluare. Pregătirea materialelor, 

instrumentelor, echipamentelor precum şi a spaţiului de lucru se va realiza în conformitate cu 

nomenclatorul laboratorului şi cerinţelor de securitate şi sănătate şi în muncă. 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

Evaluarea rezultatelor practicii de instruire permite determinarea gradului de formare a 

sistemului de abilităţi profesionale, în special, abilitatea elevilor de a aplica în practică 

cunoştinţele din cadrul unităţilor de curs studiate anterior. 

  Obiectivul major al evaluării abilităţilor practice al elevilor va fi axat pe măsurarea şi 

aprecierea rezultatelor obţinute în raport cu competenţele proiectate. 

În decursul executării sarcinilor practice fiecare elev va argumenta acţiunile realizate şi 

deciziile proprii, ceea ce ar permite cadrului didactic să aprecieze nu doar gradul de însuşire a 

conţinuturilor teoretice, dar şi înţelegea şi explicarea aplicării lor practice. 

Evaluarea curentă se va desfăşura pe secvenţe de activităţi zilnice ca: realizarea 

sarcinilor individuale, analiza şi verificarea documentelor tehnice etc.  

Evaluarea formativă se va desfăşura la finele fiecărei activităţi sau sarcini de lucru prin 

prezentarea agendei completate sau fişei de evaluare completate conform unei structuri clare. 
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Spre exemplu: data, locul desfăşurării practicii, tema, sarcinile, enumerarea priceperilor şi 

deprinderilor căpătate în timpul practicii, concluzii.  

Evaluarea va purta un caracter continuu şi va permite determinarea obiectivă a nivelului 

de pregătire a elevului pentru activitatea practică şi aplicarea în condiţii de producere.  

Nota generală pentru practica de instruire este constituită din media notelor de evaluare curentă. 

                              VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Practica de instruire în specialitate se va desfăşura în laboratorul de ,,Maşini  agricole” al 

colegiului. 

 

Nr 
Locul de 

muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/ 

postul propus practicantului 

1. Laboratorul de Maşini 

agricole, atelier de 

producție, stațiunea 

didactico-experimentală. 

 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor procesului 

tehnologic, asistat de utilaje, dispozitive, scule necesare. 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor SSM.  

   IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care 

poate fi 

consultată/ 

accesată/ 

procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. Iedu M. Maşini agricole. Universitas, Chişinău,1993 Biblioteca 98 

2. Iedu M. Lucrari practice la masini agricole. Chisinau Biblioteca 113 

3. Salaur V. Maşini agricole. Universitas, Chişinău, 1993 Biblioteca 66 

4. Ţîmbalist Eugen. Îndrumarul inginerului 

mecanic. Universitas, 1993 

Biblioteca 55 

 


