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1. Educația în contextul lumii contemporane
a) Educația – esență, funcții, forme, dimensiuni;
b) Orientări în educația contemporană: pilonii educației, noile educații.
2. Procesul de învăţământ - sistem şi funcţionalitate
a) Procesul de învăţământ: concept, caracteristici; analiza sistemică a procesului de învățământ;
b) Procesul de învăţământ ca interacţiune dinamică între predare, învăţare şi evaluare.
3. Proiectarea pedagogică a activităţilor instructiv-educative în învăţământul primar și preșcolar
a) Etapele proiectării pedagogice; relația obiective - conținuturi – strategie didactică, în
proiectarea demersurilor educative;
b) Modalități de proiectare didactică (tradițională, ERR, SVS).
4. Strategii didactice utilizate în învățământul primar și educaţia timpurie:
a) Strategie didactică/de instruire şi autoinstruire, metode de învăţământ (definire, clasificare),
mijloace de învăţământ (definire, clasificare, funcții), forme de organizare a activității, lecția ca
principală formă de organizare.
b) Modalităţi specifice de realizare a activităţilor didactice în educaţia timpurie: memorizare,
convorbire, povestire şi repovestire, lectura după imagini, joc didactic, exerciţiu cu material
individual, joc-exerciţiu, joc de rol, joc logico-metematic, joc cu text şi cânt, joc muzical, joc de
mişcare, joc de creaţie, lectura educatoarei, dramatizare, audiţie, pictură, desen, modelaj, colaj.
5. Curriculum școlar
a) Tipuri de curriculum. Analiza relației dintre tipurile de curriculum;
b) Conținutul curriculumului;
c) Descrierea etapelor procesului curricular;
d) Analiza modalităților de elaborare a curriculumului.
6. Elaborarea și utilizarea produselor curriculare în învățământul preșcolar și primar
a) Clasificarea și descrierea produselor curriculare;
b) Formularea standardelor curriculare de performanță pentru conținuturi de specialitate;
c) Propunerea unor activități de învățare pentru conținuturi de specialitate;
d) Elaborarea unei planificări didactice pentru o disciplină specifică ciclului primar;
e) Analiza relației competențe generale - competențe specifice - obiective operaționale la nivelul
proiectării activităților didactice;
f) Elaborarea uni proiect didactic pentru un conținut specific ciclului preșcolar/primar (în
variantă tradițională și în variantă integrată);
g) Tipuri de discipline opționale și modalități de planificare.

7. Elemente de management al clasei/grupei
a) Funcțiile manageriale ale cadrului didactic, stiluri manageriale;
b) Managementul cumunicării și conflictelor; managementul problemelor disciplinare.
8. Absenteismul și lipsa de interes pentru școală
9. Specificul dificultăților de învățare la vârsta preșcolară/școlară mică (cauze, manifestări,
modalități de prevenire și înlăturare)
10. Evaluarea. Delimitări conceptuale.Functiile evaluării
11. Strategii de evaluare. Metode traditionale de evaluare. Metode complementare de evaluare
12. Testul docimologic. Costructia testelor. Tipuri de itemi
13. Erori în evaluare - tipuri de erori. Prevenirea și înlăturarea erorilor în evaluare.
14. Caracterizarea vârstei preșcolare (dezvoltarea fizică, cognitivă, afectiv-relațională și morală)
15. Caracterizarea vârstei școlare mici (dezvoltarea fizică, cognitivă, afectiv-relațională și morală)
16. Analiza proceselor psihice implicate în învățare
a) Procese senzoriale: senzații, percepții, reprezentări;
b) Procese cognitive superioare: gândirea, memoria, imaginația, limbajul
17. Comunicarea pedagogică și specificul ei la vîrsta preșcolară/școlară mică
18. Analiza factorilor dezvoltării personalității: ereditatea, mediul, educația
19. Descrierea modalităților și instrumentelor de cunoaștere a copilului preșcolar/elevului din ciclul
primar
a) Metode de cunoaștere;
b) Fișa psihopedagogică.
20. Analiza proceselor cognitive implicate în învățare (procese
21. Caracterizarea stilurilor de învățare (auditiv, vizual, kinestezic)
21. Analiza laturii instrumental-operațională a personalității
a) Aptitudinile – definire, clasificare
b)Inteligența – Teoria genetică a inteligenței (J.Piaget); Teoria inteligențelor multiple (H.Gardner)
22. Analiza proceselor psihice care reglează comportamentul de învățare (motivația, voința,
afectivitatea, atenția)
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