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1. Finalităţile educaţiei: ideal, competenţe, obiective 
 

a) Definirea şi analiza operaţională a conceptelor: finalitate, ideal, competenţe, 

obiective 
 

b) Taxonomia finalităţilor educaţionale 
 

c) Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale 
 
2. Procesul de învăţământ - sistem şi funcţionalitate 
 

a) Procesul de învăţământ: concept, structură, funcţii, dimensiuni, caracteristici, 

procesualitate internă, modele explicativ-interpretative 
 

b) Procesul de învăţământ ca interacţiune dinamică între predare, învăţare şi 

evaluare 
 

c) Condiţii şi factori de creştere a eficienţei procesului de învăţământ  
 
3. Învăţarea şcolară. Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării şcolare 
 

a) Conceptele de învăţare în sens larg şi de învăţare şcolară (forme, tipuri şi niveluri 

de învăţare) 
 

b) Orientări principale în teoriile contemporane ale învăţării şi relevanţa lor pentru 

instruirea şcolară 
 

c) Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare eficiente 
 
4. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării 
 

a) Conceptul de predare. Relaţiile între predare- învăţare şi evaluare 
 

b) Predarea ca activitate de organizare şi conducere a situaţiilor de învăţare 
 

c) Strategii şi stiluri de predare 

 

 

 

 
 



 

5. Dimensiuni practice ale Curriculumului în învăţământul preşcolar şi primar 
 

a) Documentele curriculare: planul-cadru, programele şcolare. Metodologia 

aplicării lor în învăţământul preşcolar şi primar 
 

b) Tipuri de curriculum: core curriculum (de bază, trunchi comun), curriculum la 

decizia şcolii 
 

c) Orientări şi practici noi în organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, 

organizare de tip integrat, curriculum diferenţiat si personalizat 
 
6. Proiectarea pedagogică a activităţilor instructiv-educative în învăţământul preşcolar şi 

primar 
 

a) Etapele proiectării pedagogice: definirea obiectivelor şi a sistemului de referinţă 

spaţio-temporal; determinarea conţinuturilor; stabilirea strategiei de instruire 

optime; stabilirea criteriilor, a probelor şi a instrumentelor de evaluare continuă 

şi formativă 
 

b) Proiectarea unităţilor de învăţare, proiectul tematic, proiectarea integrată a 

activităţii didactice 
 
7. Moduri şi forme de organizare a procesului instructiv-educativ în educaţia timpurie 

şi învăţământul primar 

a) Activităţi realizate în mediul şcolar 
 

b) Activităţi realizate în mediul extraşcolar - excursia, vizita 
 

c) Forme de organizare a activităţii didactice – activitate frontală, pe grupe, 

individuală, combinată 
 
8. Metodologia şi tehnologia instruirii 
 

a) Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristicile principalelor metode 

utilizate: povestirea, metoda fonetică analitico-sintetică, lectura explicativă, lucrul cu 

manualul, explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin 

descoperire, problematizarea, jocul didactic, jocul de rol, dramatizarea, experimentul, 

observarea 
 

b) Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire utilizate în învăţământul primar şi 

preşcolar: rol, functii, valenţe formative, limite 

c) Exemple de mijloace didactice utilizate în predare-învăţare-evaluare la disciplinele 

din învăţământul primar, modalităţi de integrare în activitatea didactică 

 

9. Evaluarea didactică – activitate de măsurare, de interpretare a datelor şi de adoptare a 
 

deciziilor educaţionale în învăţământul primar şi preşcolar 
 

a) Forme/ tipuri de evaluare a rezultatelor şi progresului şcolar 
 

b) Metode tradiţionale şi alternative de evaluare 
 



c) Tipuri de itemi utilizaţi în practica şcolară 
 

d) Specificul aprecierii elevilor prin calificative. Problematica specifică a descriptorilor 

de performanţă 
 

d) Rolul standardelor curriculare de performanţă în realizarea evaluării didactice la 

macro şi micronivel educaţional 

10. Abordarea multidimensională a procesului managerial la nivelul clasei de elevi/ 

instituţiei şcolare 

a) Educatorul-manager: status, rol şi influenţare 

b) Dinamica formării şi conducerii grupului de elevi/ instituţiei şcolare 

c) Strategii şi stiluri manageriale 
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