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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Cursul se adresează studenţilor care se pregătesc să întâmpine cariera didactică,
încearcând să îi familiarizeze cu: însușirea elementelor specifice procesului de predare- învăţare
al disciplinei Managementului clasei de elevi: strategii de predare-învăţare, forme şi de organizare
a diferitelor lecții, metode de evaluare, precum şi a locului şi rolului fiecărei componente în
realizarea calitativă a viitoarelor lecții; formarea deprinderilor necesare în realizarea secvențială
a proiectării didactice.
În cadrul seminariilor se urmăreşte formarea de abilități privind: învăţarea bazată pe
proiecte educaţionale este un model de instruire centrat pe student. Acest tip de învăţare dezvoltă
cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează
investigaţia şi demonstraţii autentice ale învăţării ca rezultate şi performanţe. Educaţia prin
metoda proiectului educaţional este orientată de întrebări importante care fac legătura dintre
competenţele specifice şi capacităţile de gândire de nivel superior ale studentului şi contextele din
viaţă reală.

Curs (Capitole/subcapitole)
Generalități privind
managementul educaţional cu specific agronomic: definirea
conceptului de management educaţional; principii ce trebuie respectate în managementul
educaţional pentru învăţământul agronomic; funcţiile managementului educaţional pentru
învăţământul agronomic;
Managerul în domeniul educaţional agricol: rolul managerului; atribuţiile managerului
educaţional; stiluri de conducere managerială;legătura între stilul de conducere şi eficienţa
managerială .
Managementul clasei de elevi în învăţământul de specialitate agronomică: profesorul manager al activităţii didactice ;Paradigme ale studiului managementului clasei în învăţământul
agronomic; structura dimensională a managementului clasei în învăţământul agronomic;
consecinţe ale unui management defectuos în activitatea didactică; managementul gestionării
stărilor tensionale din cadrul grupului educaţional.
Managementul calităţii în domeniul educaţiei agronomice: definirea managementului
calităţii educaţiei; principiile calităţii pentru asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ
agronomic; autoevaluarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională;
descriptorii de performanţă ai politicii de asigurare a calităţii; baza legislativă a sistemului de
asigurare a calităţii.
Comunicarea managerială în domeniul educaţional agronomic: conceptul de comunicare
managerială; tipuri de comunicare managerială; modalităţi de comunicare managerială.

Managementul formării iniţiale prin introducerea standardelor profesiei didactice în
învăţământul agronomic: avantajele introducerii standardelor profesiei didactice; deontologia
cadrului didactic şi competenţa profesională în învăţământul tehnic de specialitate agronomică;
principiile fundamentale ale standardelor de formare pentru învăţământul tehnic de specialitate
agronomică.
Managementul învățării: învățarea eficientă-componentă a procesului de formare; etapele
învățării; regulile învățării eficiente; condițiile unei învățări eficiente; întocmirea și prezentarea
materialelor scrise; recenzia de carte; realizarea şi prezentarea unei lucrări la o manifestare
ştiinţifică.
Seminarii
Managementul instruirii
Dirigintele ca manager al clasei
Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor instructiv-educative
Managementul situaţiilor de criză educaţională
Intervenţia în cazul abaterilor comportamentale grave
Strategii de intervenţie în plan atitudinal
Prezentarea portofoliului didactic
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Evaluare finală
Forme de evaluare
Examen

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală

60%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
teste de verificare, colocviu de seminar.

40%
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