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Tematica şi bibliografia examenului de licenţă pentru absolvenţii specializărilor
„Pedagogie” şi „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”
-proba scrisă-

1. Educaţia - factor al dezvoltării personalităţii umane. Educaţia – perspective de definire
şi delimitări terminologice. Evoluţii istorice şi resemnificări contemporane. Formele
educaţiei: educaţia formală, educaţia nonformală si educaţia informală - implicaţii
manageriale şi didactice. Medii de realizare a educaţiei nonformale şi informale.
Complementaritatea formelor educaţiei.
2. Factorii dezvoltării personalităţii. Educabilitatea. Ereditatea, mediul, educaţia. Teorii
fundamentale. Educabilitatea: concept şi procesualitate.
3. Dimensiunile educaţiei. Educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia estetică, educaţia
fizică, educaţia profesională, educaţia religioasă, educația civică etc. Evoluţii şi
resemnificări contemporane. Noile dimensiuni ale educaţiei.
4. Elemente de teoria curriculumului. Statut epistemologic şi delimitări conceptuale. Istoric
şi actualitate în definirea, proiectarea şi dezvoltarea curriculumului şcolar. Tipuri de
curriculum. Finalităţile educaţionale (delimitări conceptuale, clasificări, operaţionalizarea
obiectivelor;

interrelaţionarea

categoriilor

de

obiective).

Exemple.

Conţinutul

învăţământului – vector al curriculumului (conceptualizare, criterii de selecţie, transpoziţia
didactică). Exemple. Interdependenţa dintre obiective, conţinuturi, strategii de
instruire/autoinstruire, strategii de evaluare/autoevaluare. Produse curriculare: planul de
învăţământ, programa şcolară, manualul, auxiliarele curriculare. Exemple. Structura
Curriculumlui Naţional. *Particularităţi ale curriculumului pentru învăţământul primar.
Exemplificări. *Particularităţi ale curriculumului pentru învăţământul preşcolar. Aplicaţii
şi exemplificări.
5. Procesul de învăţământ - principalul subsistem al sistemului de învăţământ. Procesul de
învăţământ – obiect de studiu al didacticii. Componentele procesului de învăţământ.

Abordări structural-sistemice, funcţionale şi interacţionale. Procesul de învățământ ca act
de comunicare. Relaţia predare – învăţare – evaluare, în viziune curriculară modernă.
Implicaţii ale teoriilor contemporane ale învăţării pentru resemnificarea proceselor de
predare, învăţare şi evaluare.
6. Proiectarea didactică. Definirea şi operationalizarea conceptului. Niveluri ale proiectării
didactice. Caracteristicile proiectării didactice la nivel micropedagogic (planificarea
calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare, proiectarea lecţiei/activităţii). Instrumente
de proiectare didactică.
7. Strategiile didactice. Delimitări conceptuale, componente, taxonomii. Metodologia
didactică. Metodele didactice: definiţii, clasificări, descrieri, exemplificări. Metodologia
activizantă – valenţe formative. *Particularităţi ale metodologiei didactice în învăţământul
primar şi preşcolar. Jocul didactic. Aplicaţii şi exemplificări. Mijloacele de învăţământ:
definiţie, clasificare, integrare în activitatea didactică. Noile Tehnologii de Informare si
Comunicare (NTIC) şi posibilităţi de utilizare a lor în cadrul procesului de învăţământ.
Formele de organizare a procesului de învăţământ.
8. Evaluarea şi autoevaluarea în învăţământ. Delimitări conceptuale (verificare, măsurare,
notare, evaluare didactică). Etape, funcţii, forme, strategii şi metode (tradiţionale şi
complementare), instrumente de evaluare didactică. Valenţe formative ale autoevaluării
performanţelor şcolare. Elaborarea probelor de evaluare: tipologia itemilor de evaluare
didactică, repere şi criterii de evaluare. Exemple. Disfuncţii ale evaluării didactice şi
modalităţi de limitare a acestora.

Note: 1. Proba scrisă are durata de două ore. 2. În elaborarea răspunsurilor se recomandă
adoptarea unei perspective practice-aplicative, oferirea de ilustrări şi exemplificări didactice,
realizarea de analize critice ale diferitelor aspecte pedagogice abordate. 3. În evaluarea
probelor scrise se vor urmări: a. calitatea, consistenţa şi coerenţa ideilor şi a exemplificărilor
oferite; b. calitatea şi valoarea pragmatică a limbajului pedagogic utilizat; c. gradul de
originalitate şi creativitate în conceperea şi structurarea răspunsului. 4. Subtemele prevăzute
cu asterisc (*) se adresează numai absolvenţilor specializării Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar.
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