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                    implicat, de a argumenta continutul acestora ; 
      -   atitudine  creativă,  spirit  exploratoriu  şi  motivaţie  pentru  investigarea şi explicarea                    
                   fenomenelor educaţionale; 

-  atitudini şi capacităţi de autoformare, de autoevaluare si de optimizare continuă a   
   propriilor practici profesionale.  

 
 

 
B. TEMATICA 

 
1. Teme  privind  metodologia  cercetării  p s i h o pedagogice  şi  tehnica  elaborării  unei  

lucrări metodico-ştiinţifice: 
      1.1.   Educatia timpurie - o paradigma inovatoare privind invatamantul prescolar; concept,   
                teorii psihologice, principii, metodologie. 

1.2. Proiectarea cercetării şi managementul proiectului de cercetare p s i h o pedagogică: 
etapele şi demersurile specifice elaborării şi realizării unui proiect de cercetare. 

1.3. Metode şi instrumente de colectare a datelor: metoda observaţiei, analiza produselor 
activităţii copiilor, ancheta, chestionarul, interviul, focus-grupul, metoda sociometrică, 
metoda studiului de caz, analiza documentelor şcolare,  testul pedagogic/ psihopedagogic 

1.4. Experimentul şi metodologia de cercetare experimentală: structura metodei 
experimentale, variabilele, grupurile/ esantioanele, etapele cercetarii experimentale. 

1.5. Măsurarea, analiza statistică şi interpretarea datelor aplicate în cercetarea pedagogică. 
1.6. Redactarea raportului de cercetare: prezentarea  datelor  (tabele,  grafice,  indicatori  

sintetici);  structura  unui  raport  de cercetare; exigenţe privind aparatul critic al 
raportului de cercetare. 

1.7. Elaborarea proiectului de intervenţie si de transpunere a concluziilor şi a explicaţiilor în 
practica şcolară. 

 
2. Teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia: 

2.1. Curriculumul şi managementul curriculumului în învăţământul preşcolar. 
2.2. Orientări contemporane în teoria şi practica jocului, învăţării si dezvoltării la vârsta   
         preşcolară. 
2.3. Proiectarea pedagogică a activităţilor de instruire - etape, niveluri ale proiectării. 
2.4. Strategii şi metode moderne de predare-învăţare şi evaluare în învăţământul prescolar; 

abordare metodică în funcţie de tema abordată: domenii experientiale, tipuri de activităţi. 
2.5. Managementul grupei de preşcolari: rolurile şi funcţiile profesorului din învăţământul  

preşcolar, situaţiile de criză educaţională, strategii şi tehnici de intervenţie. 
2.6. Consilierea preşcolarului în procesul adaptării la mediul gradiniţei, consilierea   

diferenţiată/personalizată a copiilor cu CES şi a copiilor capabili de performanţe  
superioare, consilierea familiei. 
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