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Tema
atica pentru collocviul de
d admiitere la ggradul d
didactic IProfeesori toa
ate speccializărille
A. COMPETE
ENŢE VIZA
ATE
mpetenţe pro
ofesionale:
Com
- capacităţii de proiectare, realizzare şi evvaluare a procesului educaţionaal la
disciplin
nele de speciialitate;
- capacităţii de structurrare logică şi
ş transpuneere didacticaa a conţinutuurilor predărrii şi
învăţării adaptate laa particularităţile de vvârstă şi inddividuale alle elevilor şşi la
nivelul acchiziţiilor an
nterioare ale acestora;
- cunoştinţe şi capacittăţi de evalluarea proceeselor de înnvăţare, a rrezultatelor şi a
progresullui înregistraat de elevi;
- cunoştinţe şi capacităăţi de proiecctare, realizaare şi evaluaare a activitaatii didacticee din
perspectiva principiu
ului centrării pe elev;
- capacitatee de a preven
ni, de a med
dia şi de a solluţiona situaaţiile de crizăă educaţionaală;
- capacitatee de a ideentifica pro
obleme de natura psihoopedagogicaa ce pot fface
obiectull unor invesstigaţii ştiinţţifice;
- cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a uunui un pproiect de cercetare şşi de
realizare a unei cercetari psiho
opedagogicee;
- capacitatee de a ellabora un raport de cercetare cu respecttarea cerinnţelor
metodolo
ogice şi a cerinţelor priv
vind redactaarea;
Com
mpetenţe tra
ansversale:
- capacitatee de a valorrifica eficien
nt competennţele generaale şi cele profesionalee în
contexte,, situaţii sau probleme dee natură eduucaţională şi socială;
- atitudini şi capacităţi necesaare pentru consiliereaa, orientareea şi asisttarea
psihoped
dagogică a ellevilor, grup
purilor de ellevi, parintiloor, profesoriilor etc.;
- capacitatee de analizză, evaluaree s i i n t e r v e n ţ i e , în raport cu d i v e r s i t a t e a
mediilor socio-culturrale, a evenim
mentelor si problemelorr ce au loc îîn viaţa classei, a
şcolii şi a comunităţiii locale;

- capacitate de a comunica eficient si de a lucra in echipă;
- capacitate de a prezenta rezultatele activităŢii didactice, ale proiectelor în care este
implicat Şi de a argumenta continutul acestora ;
- atitudine creativă, spirit exploratoriu şi motivaţie pentru investigarea şi
explicarea fenomenelor educaţionale;
- atitudini şi capacităţi de autoformare, de autoevaluare Şi de optimizare continuă a
practicilor profesionale.

a)

Teme privind metodologia cercetării pedagogice Şi tehnica elaborării
unei lucrări metodico-ŞtiinŢifice;

1. Specificul cercetării pedagogice
1.1 Originea cercetării pedagogice
1.2 Principalele tipuri de cercetare
1.3 Etapele unei cercetări pedagogice
1.3.1 Definirea problemei
1.3.2 Prezentarea contextului teoretic al problemei cercetării
1.3.3 Obiectivele şi ipotezele cercetării
1.3.4 Prezentarea metodologiei de cercetare
1.3.5 Prezentarea rezultatelor cercetării
1.3.6 Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării
1.3.7 Concluziile cercetării
1.3.8 Prezentarea bibliografiei şi a informaţiilor suplimentare privind cercetarea
2. Eşantionarea şi eşantionul cercetării
2.1 Necesitatea şi avantajele eşantionării
2.2 Felurile eşantionării
2.3 Tipuri de eşantion
3. Metode, tehnici şi instrumente de cercetare
3.1 Metoda observării
3.2 Experimentul pedagogic
3.3 Metoda anchetei
3.4 Teste şi probe psihologice utilizate în cercetarea pedagogică
3.5 Tehnici sociometrice
3.6 Studiul de caz
3.7 Metoda comparativă
3.8 Metoda istorică

4. Metode de prelucrare,analiză şi interpretare a datelor
5. Modalităţi de prezentare a datelor cercetării: tabele de rezultate, reprezentări grafice etc.
6. Elaborarea şi evaluarea lucrării metodico-ştiinţifice:
6.1. Norme de tehnoredactare
6.2.Structura lucrării metodico-ştiinţifice
6.3.Citarea surselor bibliografice
6.4.Prezentarea lucrării metodico-ştiinţifice
6.5. Evaluarea lucrării metodico-ştiinţifice
8. Necesitatea respectării normelor etice în cercetarea ştiinţifică responsabilă.

b)

Teme privind domeniul de specialitate si didactica acestuia

(se elaborează pentru fiecare domeniu în parte, indicându-se bibliografia minimală aferentă)
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6. HOLBAN, I., 1976, Cunoaşterea elevului. O sinteză a metodelor., Editura Didactică şi
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licenţă, disertaţie şi gradul didactic I. Ghid ştiinţific şi metodologic, Editura Paralela 45,
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European, Bucureşti.
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