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I. Preliminarii 

 

          Disciplina, codul S.08.O.027  face parte din componenta de specialitate. Ea se studiază în 

anul IV de studii, sem.VIII, în vederea asigurării pregătirii elevilor la specialitatea 71330 

Electrificarea agriculturii, calificarea 311314 Tehnician energetician/electrician. 

Curriculum disciplinar Tehnologia şi mecanizarea producţiei agricole este elaborat în 

conformitate cu planul de învăţământ, ediţia 2016 şi pentru care sunt prevăzute: 90 ore dintre 

care  60 contact direct (40 ore de  teorie şi 20 ore lucrări practice), 30 ore studiu individual, 

forma de evaluare este examenul (3 credite).  

           Ca disciplina de specialitate “Tehnologia şi mecanizarea producţiei agricole” urmăreşte 

drept scop educaţia personalităţilor cu gîndire creativă,capabile să-şi formeze competenţe de a 

utiliza cu succes în producţie utilajul tehnologic modern şi tehnologiile avansate. 

Structural disciplina“Tehnologia şi mecanizarea producţiei agricole”este constituită din 

patru compartimente, studiate consecutiv în strânsă corelaţie interdisciplinară. 

        În programă sunt prevăzute preponderent acele tehnologii agricole care folosesc maşini şi 

instalaţii acţionate electric,asigurînd în acest fel caracterul aplicativ al specialităţii Electrificarea 

agriculturii. 

Studierea disciplinei se bazează pe cunoştinţele acumulate şi competenţele formate la 

disciplinele : “Bazele agronomiei”, “Bazele zootehniei”, “Bazele automaticii”, “Mecanica 

aplicată”, iar cunoştinţele acumulate la“Tehnologia şi mecanizarea producţiei agricole”  vor servi 

drept bază pentru studierea multor disciplini ca: “Maşini electrice şi aparate”, “Utilaj 

electrotehnic şi automatizarea agregatelor şi instalaţiilor agricole” etc. 

Curriculumul este conceput astfel, încăt să permită profesorilor libertatea de a    alege 

ordinea şi modul de organizare a activităţilor de învăţare în raport cu viziunea proprie. 

       Procesul didactic va respecta continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea 

conceptelor, prin valorificarea unor tehnici moderne de formare profesională iniţială, diverse 

similări ale situaţiilor din viaţa profesională. 
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II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 

Curriculumul  disciplinar  Tehnologia şi mecanizarea producţiei agricole are următoarele 

funcţii: 

 Reprezintă actul normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare a disciplinei „Bazele 

zootehniei” în contextul unei pedagogii axate pe competenюe; 

 Asigură repere privind proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din 

perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe; 

 Orientează procesul educaţional spre formarea de competenţe la elevi; 

 Asigură baza privind elaborarea manualelor, a ghidurilor metodologice, a testelor de 

evaluare. 

         Agenţii economici cer specialişti competenţi şi capabili să contribuie la soluţionarea 

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

formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului agriculturii. Din acest motiv 

demersurile disciplinei sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor 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: 

- Dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientănd elevii spre activităţi independente de 

mini-cercetare; 

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

indepedenţa 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 posibiltatea de autoevaluare a activităţii. 

 

III. Competenţe profesionale specifice  disciplinei 

 

C1. Studierea construcţiei şi acţionării/ clasificarea maşinilor şi utilajului folosit în agricultură, 

cerinţelor agrotehnice şi a tehnicii securităţii la exploatarea maşinilor şi utilajului studiat. 
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C2. Identificarea/determinarea tipurilor de tehnologii, maşini şi utilaje pentru mecanizarea 

proceselor tehnologice în fitotehnie, zootehnie şi avicultuă. 

C3. Analiza modalităţilor de utilizare a tehnologiilor moderne de lucrare a solului, cultivare a 

plantelor, condiţionare a boabelor, cultivare şi păstrare a fructelor şi legumelor, alimentaţie a 

animalelor, mulsului vacilor şi prelucrării laptelui, întreţinerii şi alimentaţiei păsărilor. 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total Contact direct Lucrul 

indivi-

dual 

Prelegeri Practice/ 

seminar 

 

VIII 

 

90 

 

40 

 

20 

 

30 

 

ex 

 

3 

 

 

V. Unităţi de învăţare  

 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

I. Noţiuni generale despre tehnologii şi mecanizarea producţiei agricole. 

 Definirea noţiunilor fundamentale ale 

disciplinei. 

 Estimarea importanţei progresului 

tehnico-ştiinţific în elaborarea 

tehnologiilor şi maşinilor moderne. 

 Identificarea operaţiilor tehnologice şi 

tipurilor de tehnologii. 

  

 

 

1.1 Introducere. Noţiuni fundamentale şi 

definiţii. 

      Scopul disciplinei Tehnologia şi mecanizarea 

producţiei agricole.Rolul şi importanţa progresului 

tehnico-ştiinţific în elaborarea tehnologiilor şi 

maşinilor moderne cu caracteristici reciproc 

avantajoase.Corelaţia interdisciplinară.Noţiuni de 

mecanizare a proceselor tehnologice. 

       Esenţa tehnologiei ca sistem ştiinţific bine 

chibzuit de obţinere a producţiei agricole.Procesul 
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 Definirea noţiunilor de mecanizare 

complexă şi acţionări electro-

mecanice. 

 Compararea construcţiei generale a 

tractorului şi a automobilului. 

tehnologic şi operaţii tehnologice.Tipuri de 

tehnologii.Tehnologii industriale şi intensive. 

 

1.2 Mecanizarea complexă a producţiei agricole.  

      Noţiune de mecanizare complexă.Acţionări 

electro-mecanice.Tipuri şi caracteristici 

comparative.Mijloace energetice 

mecanice.Construcţia generală a tractorului şi a 

automobilului. Caracteristici comparative. 

 

II. Mecanizarea proceselor tehnologice în fitotehnie. 

 Interpretarea cerinţelor agrotehnice 

faţă de prelucrarea solului. 

 Prezentarea tehnologiilor prelucrării 

solului şi cultivării culturilor agricole. 

 Determinarea operaţiilor tehnologice. 

 

 

 

 Definirea noţiunii de recoltare. 

 Determinarea maşinilor pentru 

curăţarea şi uscarea boabelor. 

 Descrierea construcţiei maşinilor 

pentru curăţarea şi uscarea boabelor. 

 

 Identificarea particularităţilor 

legumiculturii pe teren protejat. 

 Clasificarea adăposturilor pentru 

terenul protejat. 

 Analiza complexului de maşini pentru 

lucrări în sere. 

2.1 Mecanizarea proceselor de prelucrare a 

solului şi cultivare a plantelor.(4) 

Cerinţe agrotehnice faţă de prelucrarea solului. 

Tehnologia prelucrării solului şi cultivării culturilor 

agricole. Operaţiile tehnologice:dezmiriştirea, 

aratul, graparea, cultivarea, semănatul,  plantarea, 

îngrijirea, recoltarea. Maşini şi unelte agricole. 

 

2.2 Tehnologia condiţionării boabelor. 

Noţiune de recoltare a culturilor agricole.Cerinţe 

faţă de producţia agricolă recoltată.Condiţionarea 

boabelor.Maşini pentru curăţarea şi uscarea 

boabelor.Construcţia şi caracteristicile comparative. 

 

2.3 Tehnologia şi mecanizarea cultivării 

legumelor pe teren protejat. 

Legumicultura ca ramură a agriculturii.Dezvoltarea 

legumiculturii în R.Moldova.Particularităţile 

legumiculturii pe teren protejat.Tipuri de sere şi 

elementele lor constructive.Răsadniţe.Complexul de 

maşini pentru lucrări în sere.Surse de energie. 



8 

 

 

 

 Descrierea tehnologiei păstrării 

fructelor şi legumelor. 

 Determinarea complexului de maşini 

pentru mecanizarea lucrărilor în 

depozite pentru păstrarea fructelor şi 

legumelor. 

 

2.4Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor în 

depozite pentru păstrarea fructelor şi legumelor. 

Tehnologia păstrării fructelor şi 

legumelor.Complexul de maşini pentru transportare 

şi suspendare.Părţile 

componente.Clasificarea.Utilajul pentru asigurarea 

condiţiilor de păstrare a fructelor şi legumelor. 

 

III.  Mecanizarea proceselor tehnologice în zootehnie. 

 Determinarea caracteristicilor 

microclimei pentru diverse încăperi de 

animale. 

 Descrierea sistemelor şi instalaţiilor de 

ventilare, a instalaţiilor de încălzire a 

încăperilor. 

  

 

 

 Clasificarea surselor de apă. 

 Aprecierea calităţii apei. 

 Determinarea tipurelor de pompe. 

 Clasificarea reţelelor de aprovizionare 

cu apă. 

 

 Clasificarea şi construcţia 

adăpătoarelor. 

 Determinarea setului de utilaje pentru 

adăparea animalelor. 

 

 

 

3.1 Cerinţele sanitaro-zootehnice faţă de 

microclimă şi iluminare a încăperilor pentru 

animale. 

Microclimă.Caracteristicile microclimei pentru 

diverse încăperi de animale.Iluminarea naturală şi 

artificială.Sisteme şi instalaţii de 

ventilare.Clasificarea ventilatoarelor.Instalaţii de 

încălzire a încăperilor. 

 

3.2 Alimentarea fermelor cu apă. 

Necesitatea apei şi calitatea ei.Sursele de apă şi 

clasificarea lor.Tipuri de pompe de apă.Reţele de 

aprovizionare cu apă.Automatizarea proceselor de 

alimentare cu apă. 

 

3.3 Mecanizarea proceselor de 

adăpare.Adăpătoare. 

Adăpătoare.Clasificarea.Construcţia adăpătoarelor 

cu o singură cuvă şi pentru adăparea în 

grup.Adăpătoare staţionare şi mobile.Set de utilaj 

pentru adăparea animalelor. 
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 Interpretarea cerinţelor faţă de 

nutreţuri. 

 Clasificarea metodelor de preparare a 

nutreţurilor. 

 Descrierea construcţiei şi acţionării 

tocătoarelor de nutreţuri, concasoarelor 

cu ciocane, maşinilor şi utilajelor 

pentru prepararea termică a 

nurteţurilor. 

  

 Clasificarea dozatoarelor şi 

amestecătoarelor de nutreţuri. 

 Determinarea utilajului pentru 

distribuirea nutreţului. 

 Formularea măsurilor tehnicii 

securităţii la exploatarea utilajului 

pentru disribuirea nutreţului. 

 

 

 Clasificarea sistemelor de evacuare a 

dejecţiilor. 

 Numirea mijloacelor mobile de 

evacuare a dejecţiilor. 

 Descrierea instalaţiilor pentru 

producerea biogazului. 

  

 

 Identificarea particularităţilor mulsului 

mecanizat şi a instalaţiilor p/n mulsul 

mecanizat. 

 Interpretarea construcţiei instalaţiilor 

pentru mulsul mecanizat. 

3.4 Tehnologia alimentaţiei animalelor domestice 

şi mecanizarea preparării nutreţurilor. 

Cerinţe faţă de nutreţuri.Metodele şi schemele de 

preparare.Maşini pentru curăţarea nutreţului de 

impurităţi.Spălătoare de tuberculi şi 

rădăcinoase.Tocătoare de nutreţuri.Construcţia şi 

acţionarea.Concasoare cu ciocane.Instalaţii 

universale.Maşini şi utilaje pentru prepararea 

termică a nurteţurilor.Amestecătoare-opăritoare de 

nutreţuri.Cazane pentru fierberea nutreţului. 

 

3.5 Mecanizarea procesului de distribuire a 

nutreţurilor. 

Clasificarea şi construcţia dozatoarelor şi 

amestecătoarelor de nutreţ.Maşini pentru granularea 

nutreţului.Instalaţii pentru prepararea făinei 

vitaminoase şi nutreţului concentrat.Utilajul pentru 

distribuirea nutreţului.Tehnica securităţii la 

exploatarea utilajului pentru disribuirea nutreţului. 

 

3.6 Mecanizarea evacuării dejecţiilor la fermele 

sectorului zootehnic. 

Sisteme de evacuare a dejecţiilor.Mijloace mobile 

de evacuare a dejecţiilor.Mecanizarea lucrărilor la 

punctele de stocare.Instalaţii pentru pomparea 

fracţiilor lichide.Instalaţii pentru producerea 

biogazului.Tehnica securităţii. 

 

3.7 Tehnologia şi mecanizarea mulsului 

vacilor.Prelucrarea primară a laptelui. 

Importanţa mulsului mecanizat.Particularităţile 

fiziologice ale mulsului mecanizat.Instalaţii pentru 

mulsul mecanizat. Tehnologia prelucrării primare a 
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 Determinarea utilajului pentru 

păstrarea şi transportarea laptelui. 

 

 

 Estimarea importanţei tunsului 

mecanizat al ovinelor. 

 Descrierea construcţiei maşinilor şi 

instalaţiilor pentru tunsul ovinelor. 

laptelui.Dispozitive pentru răcirea 

laptelui.Pasterizatoare.Utilajul pentru păstrarea şi 

transportarea laptelui.Tehnica securităţii. 

 

3.8 Mecanizarea tunsului ovinelor. 

Importanţa tunsului mecanizat.Maşini pentru tunsul 

ovinelor.Construcţia maşinilor de tuns.Instalaţii 

pentru tunsul ovinelor.Construcţia generală şi 

caracteristici comparative.Tehnica securităţii. 

 

IV.  Mecanizarea proceselor tehnologice în avicultură. 

 Clasificarea fermelor de păsări şi a 

schemelor tehnologice de alimentare şi 

producere a ouălor şi cărnii. 

 Identificarea  seturilor de utilaje pentru 

creşterea păsărilor. 

 Analizarea metodelor de alimentaţie şi 

întreţinere a păsărilor. 

 

 

 Determinarea operaţiilor de colectare, 

transportare, spălarea şi clasarea a 

ouălor.  

 Analizarea părţilor constructive a 

maşinilor de spălat şi clasat ouă. 

 

 

 

 Numirea părţilor componente ale 

incubatorului. 

 Compararea tipurilor de incubatoare. 

4.1 Tehnologia şi mecanizarea întreţinerii şi 

alimentaţiei păsărilor. 

Tipuri de ferme şi tehnologia întreţinerii 

păsărilor.Clasificarea şi dimensiunile 

fermelor.Tipuri de alimentaţie şi feluri de nutreţuri. 

Seturi de utilaj pentru creşterea păsărilor.Baterii de 

cuşti pentru păsări.Instalaţii pentru dirijarea 

programată cu durata de iluminare artificială la 

ferma de păsări. 

 

4.2 Mecanizarea operaţiilor de 

colectare,transportare şi prelucrare a ouălor. 

Calităţi de marfă,ambalarea şi clasarea 

ouălor.Păstrarea ouălor.Utilajul pentru colectarea, 

transportarea, spălarea şi clasarea ouălor.Linii 

tehnologice în flux pentru transportarea şi 

colectarea ouălor.Maşina de spălat ouă.Maşina de 

clasat ouă. 

 

4.3 Tehnologia şi mecanizarea proceselor la 

staţiile de incubator. 
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VI. Repartizarea orelor pe unităţi de învăţare 

 

 Organizarea proceselor tehnologice la 

staţiile de incubator. 

 

 

 

 Descrierea tehnologiei evacuării 

găinaţului şi schimbării aşternutului. 

 Analizarea mecanizării proceselor de 

evacuare a găinaţului. 

 

 

 

 

 

 Numirea mijloacelor tehnice de 

transportare a păsărilor la abator. 

 Analizarea liniei de abatare a găinilor, 

de prelucrare a raţelor, curcanilor şi 

găinilor. 

 Descrierea utilajului pentru utilizarea 

deşeurilor de la prelucrarea păsărilor. 

Destinaţia şi părţile componente ale 

incubatorului.Tipuri de incubatoare.Caracteristicile 

comparative.Iluminarea incubatoarelor şi formarea 

microclimei în ele.Organizarea proceselor 

tehnologice la staţiile de incubator. 

 

4.4 Mecanizarea proceselor de evacuare a 

găinaţului. 

Tehnologia evacuării găinaţului şi schimbării 

aşternutului.Mecanizarea evacuării găinaţului la 

acumularea lui de lungă durată.Construcţia 

carcaselor pentru găinaţ.Canale de găinaţ.Utilajul 

pentru evacuarea periodică a 

găinaţului.Transportoare cu cabluşi cu mai multe 

raclete.Mecanizarea evacuării aşternutului folosit. 

 

4.5 Mecanizarea proceselor de abataj al 

păsărilor. 

Mijloace tehnice de transportare a păsărilor la 

abator.Linia de abatare a găinilor.Linia de 

prelucrare a raţelor,curcanilor şi găinilor.Utilaj 

pentru utilizarea deşeurilor de la prelucrarea 

păsărilor. 

 

Nr. 

d/o 
Unităţi de învăţare 

Numărul de ore  

Total 

Contact direct 

S
tu

d
iu

l 

in
d

iv
id

u

a
l 

Inclusiv 
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T
eo

re
ti

ce
 

 P
ra

ct
i 

ce
/ 

S
em

in
a

re
 

I. 

 

Noţiuni generale despre tehnologii şi 

mecanizarea producţiei agricole. 
6 4  2 

1.1 
Introducere.Noţiuni fundamentale şi 

definiţii. 
4 2  2 

1.2 
Mecanizarea complexă a producţiei 

agricole. 
2 2   

II. 
Mecanizarea proceselor tehnologice 

în fitotehnie. 
22 10 4 8 

2.1 
Mecanizarea proceselor de prelucrare a 

solului şi cultivare a plantelor. 
8 4 2 2 

2.2 
Tehnologia şi mecanizarea 

condiţionării boabelor. 
6 2 2 2 

2.3 
Tehnologia şi mecanizarea cultivării 

legumelor pe teren protejat. 
4 2  2 

2.4 
Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor în 

livezi şi vii. 
4 2  2 

III. 
 Mecanizarea proceselor tehnologice 

în zootehnie. 
38 16 10 12 

3.1 

Cerinţele sanitaro-zootehnice faţă de 

microclimă şi iluminare a încăperilor 

pentru animale. 

4 2 2  

3.2 Alimentarea fermelor cu apă. 4 2  2 

3.3 
Mecanizarea proceselor de 

adăpare.Adăpătoare. 
2 2   

3.4 

Tehnologia alimentaţiei animalelor 

domestice şi mecanizarea preparării 

nutreţurilor. 

6 2 2 2 

3.5 
Mecanizarea procesului de distribuire a 

nutreţurilor. 
6 2 2 2 

3.6 Mecanizarea evacuării dejecţiilor la 6 2 2 2 
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VII.  Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse 

de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni 

de 

realizare 

I. Noţiuni generale despre tehnologii şi mecanizarea producţiei agricole. 

Rolul şi importanţa progresului tehnico-ştiinţific în 

elaborarea tehnologiilor şi maşinilor moderne cu 

caracteristici reciproc avantajoase. Tipuri de 

tehnologii.Tehnologii industriale şi intensive. 

Referat Susţinerea 

 referatului 
2 

II. Mecanizarea proceselor tehnologice în fitotehnie. 

fermele sectorului zootehnic. 

3.7 
Tehnologia şi mecanizarea tunsului 

vacilor.Prelucrarea primară a laptelui. 
6 2 2 2 

3.8 Mecanizarea tunsului ovinelor. 4 2  2 

IV. 
Mecanizarea proceselor tehnologice 

în avicultură. 
24 10 6 8 

4.1 Tehnologia şi mecanizarea întreţinerii 

şi alimentaţiei păsărilor. 

6 2 2 2 

4.2 Mecanizarea operaţiilor de 

colectare,transportare şi prelucrare a 

ouălor. 

6 2 2 2 

4.3 Tehnologia şi mecanizarea proceselor 

la staţiile de incubator. 

6 2 2 2 

4.4 Mecanizarea proceselor de evacuare a 

găinaţului. 

4 2  2 

4.5 Mecanizarea proceselor de abataj al 

păsărilor. 

2 2   

 Total 90 40 20 30 
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Operaţiile tehnologice:dezmiriştirea, aratul, 

graparea, cultivarea, semănatul, plantatul, îngrijirea, 

recoltarea.Maşini şi unelte agricole. 

Referat Susţinerea  

referatului 

2 

Maşini pentru curăţarea şi uscarea boabelor. Referat Susţinerea  

referatului 
2 

III. Mecanizarea proceselor tehnologice în zootehnie. 

Cerinţele sanitaro-zootehnice faţă de microclimă şi 

iluminare a încăperilor pentru animale. 

Referat Susţinerea  

referatului 
2 

Tipuri de adăposturi şi elementele lor 

constructive. 

Referat Susţinerea  

referatului 
2 

Linia de sortat fructe LTO - 3A .Combina pentru 

recoltat struguri SVK – 3M.                                   

Referat Susţinerea  

referatului 
2 

Reţele de aprovizionare cu apă.Automatizarea 

proceselor de alimentare cu apă. 

Referat Susţinerea  

referatului 
2 

IV. Mecanizarea proceselor tehnologice în avicultură. 

Maşini şi utilaje pentru prepararea termică a 

nurteţurilor.Amestecătoare-opăritoare de 

nutreţuri.Cazane pentru fierberea nutreţului. 

Referat 
Susţinerea  

referatului 
2 

Utilajul pentru distribuirea nutreţului.Tehnica 

securităţii la exploatarea utilajului pentru disribuirea 

nutreţului. 

Referat Susţinerea  

referatului 2 

Utilajul pentru păstrarea şi transportarea laptelui. Referat Susţinerea 

 referatului 
2 

Instalaţii pentru tunsul ovinelor.Construcţia 

generală şi caracteristici comparative.Tehnica 

securităţii. 

Referat Susţinerea  

referatului 2 

Scheme tehnologice de producere a ouălor şi a 

cărnii de pasăre. 

Referat Susţinerea 

referatului 
2 

Utilajul pentru colectarea, transportarea, spălarea şi Referat Susţinerea 2 
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clasarea ouălor.  referatului 

 

 

VIII.   Lucrările practice recomandate 

Nr. 

d/o 

 

Subiectul lucrării 

Numărul 

de ore 

1. Studierea construcţiei generale a maşinilor şi uneltelor agricole, 

caracteristicile lor comparative. 

2 

2. Studierea construcţiei generale a maşinilor şi utilajului pentru condiţionarea 

boabelor. 

2 

3. Studierea construcţiei instalaţiilor de iluminare artificială, ventilare şi de 

încălzire a încăperilor pentru animale. 

2 

4. Studierea construcţiei şi acţionării tocatoarelor, concasoarelor, cazanelor 

pentru prepararea nutreţurilor. 

2 

5. Studierea construcţiei şi acţionării dozatoarelor şi utilajului pentru 

distribuirea nutreţului. 

2 

6. Studierea construcţiei şi acţionării utilajului pentru evacuarea dejecţiilor. 2 

7. Studierea construcţiei şi acţionării utilajului pentru muls mecanizat şi 

prelucrarea primară a laptelui. 

2 

8. Studierea construcţiei şi acţionării seturilor de utilaj pentru creşterea 

păsărilor. 

2 

9. Studierea construcţiei şi acţionării maşinilor şi utilajelor pentru colectarea, 

transportarea, spălarea şi clasarea ouălor. 

2 

10. Studierea construcţiei şi procesului tehnologic al staţiilor de incubare. 2 

 TOTAL 20 

 

IX. Sugestii metodologice 

           Unul din obiectivele principale este de a stimula abilităţile de învăţare permanentă în 

scopul dezvoltării personale şi integrării socio-profesionale. Elevii învaţă  să-şi asume 

responsabilitatea propriei învăţări. 
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           „Predarea” se focalizează atât pe cunoştinţeşi abilităţi specifice disciplinei,cât şi pe 

atitudinile şi mecanismele învăţării personalizate, conştiente şi eficiente, pe care elevii să le 

aplice şi în condiţii reale de viaţă.„Procesul de predare – învăţare” în cadrul disciplinii 

respectă principiile învăţării active, centrate pe elev. În acest scop metodele recomandate sunt 

metodele activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în diadă/ triadă/ echipă, 

prin muncă independentă sau facilitată de către cadrul didactic: 

 La organizarea procesului de studiere a disciplinei, profesorul va folosi cele mai eficiente 

tehnologii de predare – învăţare – evaluare. 

 Conţinutul disciplinei poartă un caracter teoretic-practic, deaceea pentru înlesnirea 

însuşirii profunde se recomandă a  utiliza forme şi metode active: 

- problematizarea 

- instruire dirijată 

- instruire prin demonstrare   

             La formarea gândirii logico – creative profesorul va utiliza următoarele metode: 

- asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi în baza standardelor, 

îndrumătoarelor, literaturii ştiinţifice; 

- organizarea lucrului în grupe mari şi mici (lucrul experimental); 

- elaborarea referatelor ştiinţifice. 

În procesul studierii disciplinei este necesar să fie oglindite şi aspectele ce ţin de protecţia 

muncii şi a mediului.Cu scopul asimilării mai eficiente a materialului de program este necesar de 

a folosi planşe, maşini în acţiune, maşini şi mecanisme în secţiuni, piese, scheme, modele de 

maşini, filme etc. 

Pentru formarea competenţelor profesionale specifice disciplinei, precum şi consolidarea 

materialului teoretic se vor efectua lucrări practice, care trebuie să fie îndeplinite de fiecare elev 

în mod individual.Unele lecţii după posibilitate se pot organiza la producere, iar o parte din 

materialul programei se recomandă să fie studiat de către elevi de sinestătător. 

Profesorul va urmări sistematic dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi experienţei avansate, 

incluzînd  informaţia nouă şi excluzînd-o pe cea învechită. 

           Caracterul aplicativ al disciplinei  va da posibilitate elevilor ca  cunoştinţele teoretice, să  

fie aplicate  în practica de lucru după terminarea colegiului. 

 

 

X. Sugestii de evaluare 
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        La începutul studierii disciplinei este necesară o evaluare iniţială a cunoştinţelor şi 

capacităţilor elevilor obţinute la disciplinele de cultură generală şi de specialitate: 

 La bazele agronomiei: 

- tehnologiile de cultivare a plantelor 

- îngrăşămintele şi aplicarea lor 

            La bazele zootehniei:  

- tehnologia întreţinerii animalelor şi păsărilor; 

- tehnologia preparării nutreţurilor; 

            La bazele automaticii: 

- construcţia şi funcţionarea traductoarelor, dozatoarelor; 

- staţiile automatizate de alimentare cu apă. 

            La mecanica aplicată: 

- clasificarea organelor de maşini; 

- tipuri de transmisii; 

- tipuri de rulmenţi şi cuplaje. 

             La maşini şi aparate electrice: 

- destinaţia şi tipuri constructive; 

- clasificarea şi caracteristicile comparative ale motoarelor electrice; 

- modurile de conectare a motoarelor electrice. 

            Obiectivul major al evaluării cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor la disciplină e apreciat 

după rezultatele obţinute cât la evaluarea zilnică atât şi pe parcursul îndeplinirii lucrărilor 

practice. 

 Evaluarea poartă un caracter continuu şi presupune aplicarea diferitor forme şi metode: 

- curentă (zilnică),folosind metoda orală, dictări tehnice, teste cu diferite structuri ale itemilor; 

- periodică(pe teme şi compartimente),folosind lucrări de control cu caracter problematizat; 

- sumativă(semestrială)-susţinerea rapoartelor de evaluare a lucrărilor practice,teste; 

- cumulativă(anuală)-examen la finele semestrului VIII             

La elaborarea subiectelor pentru diferite sarcini individuale se  vor folosi scheme reale de 

construcţii de maşini,mecanisme,dispozitive,asamblări.testele elaborate trebuie să poarte caracter 

problematizat,conţinînd itemi obiectivi,semiobiectivi şi subiectivi, în aşa fel elevul să fie impus 

să analizeze, să concretizeze răspunsul. 

 În cadrul orelor de tip studiu individual, elevii vor fi notaţi pentru fiecare lucrare 

propusă de către profesor. Lucrarea poate cuprinde: referate-prelegeri, portofolii digitale etc. 
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XI.  Resurse necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru realizarea  procesului educaţional la disciplina Tehnologia şi mecanizarea 

producţiei agricole este necesar ca sălile de curs din instituţia de învăţământ să fie dotate cu 

planţe color la diverse teme, manuale, iar pentru realizarea prezentărilor este necesar un 

calculator şi proiector. Pentru realizarea lecţiilor practice elevii au nevoie de mape cu fişe 

instructiv-tehnologice la fiecare masă şi manuale pentru a realiza eficient şi a susţine lucrările 

practice.  

 

XII.  Resurse didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. Vîlcu V.,Goia V.  “Maşini şi instalaţii 

zootehnice” Editura didactică şi 

periodică, Bucureşti,   1998 

  

2. Белянчиков Н.Смирнов И. 

“Механизация животноводства и 

кормоприготовления”, Москва,  1990 

Bibliotecă 30 

3.  Iedu, ,,Maşini agricole” Bibliotecă 30 

 

 
 

 
 


