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Probă scris ă 
Mecanic ă (maiştri instructori) 

VARIANTA 2 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I              (45 de puncte)  

 

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară a modulului Tehnologii generale 
mecanice , clasa a IX-a. 
 
Rezultatul învăţării 2 : Efectuează operaţii de lăcătuşerie generală 

Cunostinţe Deprinderi  Criterii de evaluare  
Lucr ări de lăcătuşerie: 
- operaţii pregătitoare: curăţare, 
îndreptare, trasare; 
- operaţii de prelucrare: debitare, îndoire, 
pilire, găurire, filetare, finisare, polizare 
(SDV-uri şi utilaje, tehnologie, control); 

• Executarea operaţiilor 
pregătitoare pentru 
prelucrări mecanice; 

• Participă la operaţiile de 
prelucrare; 

Efectuarea corectă a 
operaţiilor de lăcătuşerie 
generală în conformitate cu 
documentaţia tehnică (fişe de 
operaţii)  

Programa pentru modulul Tehnologii generale mecanice, anexa 2 la OMECI nr. 4857 / 2009 

1. Pornind de la citatul: “Învăţarea centrată pe elev descrie modalităţi de a gândi despre învăţare şi 
predare ce pun accentul pe responsabilitatea elevului…..” Cannon, R. (2000), în scopul 
dezvoltării deprinderilor din secvenţa de mai sus:    

a. realizaţi o comparaţie între învăţarea tradiţională şi învăţarea centrată pe elev; 
b. proiectaţi două activităţi de învăţare, pentru formarea deprinderilor din secvenţa de mai 

sus, utilizând două medode de învăţare folositoare pentru învăţarea centrată pe elev, 
având în vedere: 
- descrierea organizării activităţii; 
- argumentarea alegerii metodei pentru fiecare activitate; 
- exemplificarea modului de formare a deprinderilor prin utilizarea acestor metode. 

c. menţionaţi mijloacele de învăţământ utilizate pentru fiecare metodă aleasă anterior şi 
argumentaţi alegerea lor.        30 de puncte  

 
2. Realizaţi o fişă de lucru pentru una dintre deprinderile menţionate, în secvenţa pezentată, 

prin care să urmăriţi: 
a. detalierea unor cunoştinţe aferente deprinderii; 
b. cinci exerciţii de fixare, utilizare, înţelegere a conţinutului.  15 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea           (45 de puncte)  
 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară a modulului Asamblari mecanice, clasa 
a XI-a 

Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

22. ASAMBLĂRI 

MECANICE 

22.1.Stabileşte procesul 
tehnologic de asamblare 

 

 

 

 

22.3.Efectuează lucrări de 
asamblare demontabilă 

 

 

Date iniţiale ale procesului de 
asamblare: documentaţia tehnică, 
programul de producţie  
Metode de asamblare: metoda 
interschimbabilităţii totale, metoda 
interschimbabilităţii parţiale, metoda 
sortării, ajustării, reglării 
Condiţii materiale: utilaje, SDV-uri, 
materiale specifice 
Asamblări demontabile: prin pene şi 
ştifturi, prin caneluri, conuri, filete, cu 
elemente elastice 
Operaţii: pregătirea reperelor pentru 
asamblare, asigurarea organelor de 
asamblare necesare, asamblarea 
propriu-zisă 
Resurse: organe de asamblare, 
documentaţie tehnică, SDV-uri 

Programa pentru modulul Asamblări mecanice, anexa 2 la OMEdC 3172/2006 
 

1. Elaboraţi un test de evaluare, cu următoarele tipuri de itemi:  
- 3 itemi obiectivi 
- 1 item semiobiectiv 
- 1 item subiectiv 
prin care să evaluaţi competenţele individuală din secvenţa dată. 

Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat 
şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.    30 de puncte      
  
2. Alături de metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare mai există  o serie de metode 

numite complementare sau alternative Prezentaţi demersul de evaluare a competenţelor date, 
utilizând metoda complementară „observarea curentă şi sistematică a comportamentului şi a 
activităţii elevilor”, având în vedere următoarele aspecte: 
a. menţionarea a două avantaje ale metodei; 
b. tipurile de abilităţi care pot fi observate; 
c. detalierea modalităţii de proiectare a demersului evaluativ şi prezentarea criteriilor de 

evaluare corespunzătoare.                  15 puncte  
 

 
 


