
 
TEME PROPUSE PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE LICENȚĂ 2022 

Programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
 

A. Pentru disciplinele fundamentale: 
 

Fundamentele pedagogiei: 
1. Formele educației, educația permanentă și autoeducația  – relații, interacțiuni, exemplificări prin 

raportare la cerințele societății actuale. 
2. Competențele porfesional didactice: conceptualizări. Tipologii și descrieri. Interdependența 

competențelor profesionale. Particularizări pentru profesionistul din educația timpurie și a 
școlaritatea mică. 

3. Dimensiunile educației: obiective, caracteristici și implicații ale acestora (luate separat și în 
interdependență) în formarea și dezvoltarea individului. Particularizări pentru educația timpurie și 
a școlarității mici. 

 
 

Teoria și metodologia curriculumului:  
1. Ipostaze ale finalităților educaționale: caracteristici și funcții 
2. Demersuri de operaționalizare a obiectivelor: descrieri punctuale și exemplificări 
4. Conținutul învățământului: conceptualizare, caracteristici,surse în selectarea conținutului 

învățământului, criterii de structurare a conținuturilor, elemente de transpoziție didactică. 
Particularizări pentru educația timpurie și a școlarității mici. 

5. Curriculum ca proces: dinamica elementelor structurale ale situației de învățare. Particularizări 
pentru educația timpurie și a școlarității mici. 

6. Curriculum ca produs: dinamica și relevanța produselor designului curricular. Particularizări pentru 
educația timpurie și a școlarității mici. 

7. Competența: produs al curriculumului. Operaționalizarea conceptului. Dinamica elementelor 
structurale. Exemplificări pentru educația timpurie și a școlarității mici. 

8. Curriculumul centrat pe competențe: prezentarea viziunii contemporane. Efecte formative în 
planul formării și dezvoltării individului. Particularizări pentru educația timpurie și a școlarității 
mici. 

 
Teoria și metodologia instruirii: 

1. Procesul de învățământ – cadru de organizare a instruirii în învățământul preșcolar și primar  
2. Strategia didactică  
3. Proiectarea didactică  
4. Relația predare-învățare-evaluare în contextul învățamantului centrat pe elev- analiză critică 
5. Modele /teorii actuale ale procesului de învățământ- analiza critic 

 
Teoria și metodologia evaluării: 

1. Evaluarea educațională: conceptualizări și evoluții 
2. Operațiile evaluării: conceptualizări și interdependențe 



3. Strategia evaluării în trei timpi: 
4. Strategia de evaluare: 
5. Proba de evaluare: conceptualizări, demers de concepere, rigori pedagogice, structură, calități, 

exemplificări pentru educația timpurie și a școlarității mici 
 

Metodologia cercetării psihopedagogice: 
9. Cercetarea pedagogică – tipologia cercetării, metodologie, rolul cercetării pedagogice în formarea 

cadrelor didactice. 
 

 
B. Pentru disciplinele de specialitate:  

1. Tradițional și modern în proiectarea și implementarea strategiilor de instruire în învățământul preșcolar 
(dezvoltarea / educația limbajului) și în învățământul primar (limba și literatura română)  
2. Elaborarea probelor de evaluare a competențelor dobândite în activitățile aparținând domeniului 
experiențial Limbă și comunicare în grădiniță și în orele de Comunicare în limba română / Limba și literatura 
română în învățământul primar  
3. Compunerea și rezolvarea problemelor de matematică în învățământul primar și preșcolar (metoda 
figurativă, metoda comparației, metoda mersului invers, metoda falsei ipoteze, regula de trei compusă, 
probleme de mișcare)  
4. Elaborarea probelor de evaluare a competențelor matematice în învățământul preșcolar și primar.  
5. Rolul activităților artistico - plastice în educația și stimularea potențialului creativ al preșcolarului și 
școlarului mic.  
6. Rolul activităților din aria curriculară Om și societate / Educația pentru societate în formarea și 
dezvoltarea deprinderilor și capacităților specifice acestor arii curriculare 
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