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Tematica
pentru colocviul de admitere la gradul didactic I
Specializarea învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar

A. COMPETENŢE VIZATE
Competenţe profesionale:
- cunoştinţe de specialitate din domeniile ştiinţelor, literaturii, culturii şi artelor
incluse în structura curriculum-ului învăţământului primar;
- capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din
învăţământul primar;
- capacităţi de structurare logică şi transpunere didactica a conţinuturilor predării şi
învăţării adaptate la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor şi la nivelul
achiziţiilor anterioare ale acestora;
- cunoştinţe şi capacităţi de evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a
progresului înregistrat de şcolarii mici;
- cunoştinţe şi capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a activitatii didactice din
perspectiva principiului centrarii pe elev;
- capacitate de a preveni, de a media şi de a soluţiona situaţiile de criză educaţională;
- capacitate de a identifica probleme de natura psihopedagogica ce pot face obiectul
unor investigaţii ştiinţifice;
- cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a unui un proiect de cercetare şi de realizare
a unei cercetari psihopedagogice;
- capacitate de a elabora un raport de cercetare cu respectarea cerinţelor metodologice
şi a cerinţelor privind redactarea;
Competenţe transversale:
- capacitate de a valorifica eficient competenţele generale şi cele profesionale în
contexte, situaţii sau probleme de natură educaţională şi socială;
- atitudini şi capacităţi necesare pentru consilierea, orientarea şi asistarea
psihopedagogică a elevilor, grupurilor de elevi, parintilor, profesorilor etc.);
- capacitate de analiză, evaluare s i in te r ve nt i e in raport d i v e r s i t a t e a mediilor
socio-culturale, a evenimentelor si problemelor ce au loc în viaţa clasei, a şcolii şi a
comunităţii sociale;
- capacitate de a comunica eficient si de a lucra in echipa;
- capacitate de prezenta rezultatele activitatii didactice, ale proiectelor în care este

implicat, de a argumenta conţinutul 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
practicilor profesionale.

B. TEMATICA
1. Teme privind metodologia cercetării p s i h o pedagogice şi tehnica elaborării unei
lucrări metodico-ştiinţifice:
1.1. Proiectarea cercetării şi managementul proiectului de cercetare p s i h o pedagogică:
etapele şi demersurile specifice elaborării şi realizării unui proiect de cercetare.
1.2. Metode şi instrumente de colectare a datelor: metoda observaţiei, analiza produselor
activităţii elevilor, ancheta, chestionarul, interviul, focus-grupul, metode sociometrice,
metoda studiului de caz, analiza documentelor şcolare, testul pedagogic/ psihopedagogic
1.3. Experimentul şi metodologia de cercetare experimentală: structura metodei
experimentale, variabilele, grupurile/ esantioanele, etapele cercetarii experimentale.
1.4. Măsurarea, analiza statistică şi interpretarea datelor aplicate în cercetarea pedagogică.
1.5. Redactarea raportului de cercetare: prezentarea datelor (tabele, grafice, indicatori
sintetici); structura unui raport de cercetare; exigenţe privind aparatul critic al
raportului de cercetare.
1.6. Elaborarea proiectului de intervenţie si de transpunere a concluziilor şi a explicaţiilor în
practica scolara;
2. Teme privind domeniul de specialitate şi didactica:
2.1. Curriculumul şi managementul curriculumului în învăţământul primar.
2.2. Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării la vârsta şcolarităţii mici.
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 şcolar;
abordare metodica in functie de tema abordata: limba română, literatura română şi
literatura pentru copii, matematică, ştiinţe, istorie, geografie, educaţie plastică, educaţie
muzicală, educaţie civică, educaţie fizică, abilităţi practice.
2.5. Managementul clasei de elevi: rolurile şi funcţiile profesorului din învăţământul
primar, situaţiile de criză educaţională în clasa de elevi, strategii şi tehnici de
intervenţie.
2.6. Consilierea
şcolarului
mic
în
procesul adaptării
şcolare,
consilierea
diferenţiată/ personalizată a copiilor cu CES şi a copiilor capabili de
performanţe superioare, consilierea familiei.
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