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-proba scrisă- 

 

 

 
1. Educaţia - factor al dezvoltării personalităţii umane. Educaţia – perspective de definire 

şi delimitări terminologice. Evoluţii istorice şi resemnificări contemporane. Formele  

educaţiei: educaţia formală, educaţia nonformală si educaţia informală - implicaţii 

manageriale şi didactice. Medii de realizare a educaţiei nonformale şi informale. 

Complementaritatea formelor educaţiei. 

2. Factorii dezvoltării personalităţii. Educabilitatea. Ereditatea, mediul, educaţia. Teorii 

fundamentale. Educabilitatea: concept şi procesualitate. 

3. Dimensiunile educaţiei. Educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia estetică, educaţia 

fizică, educaţia profesională, educaţia religioasă, educația civică etc. Evoluţii şi 

resemnificări contemporane. Noile dimensiuni ale educaţiei. 

4. Elemente de teoria curriculumului. Statut epistemologic şi delimitări conceptuale. Istoric 

şi actualitate în definirea, proiectarea şi dezvoltarea curriculumului şcolar. Tipuri de  

curriculum. Finalităţile educaţionale (delimitări conceptuale, clasificări, operaţionalizarea 

obiectivelor; interrelaţionarea categoriilor de obiective). Exemple. Conţinutul 

învăţământului – vector al curriculumului (conceptualizare, criterii de selecţie, transpoziţia 

didactică). Exemple. Interdependenţa dintre obiective, conţinuturi, strategii de 

instruire/autoinstruire, strategii de evaluare/autoevaluare. Produse curriculare: planul de 

învăţământ, programa şcolară, manualul, auxiliarele curriculare. Exemple. Structura 

Curriculumlui Naţional. *Particularităţi ale curriculumului pentru învăţământul primar.  

Exemplificări. *Particularităţi ale curriculumului pentru învăţământul preşcolar. Aplicaţii 

şi exemplificări. 

5. Procesul de învăţământ - principalul subsistem al sistemului de învăţământ. Procesul de 

învăţământ – obiect de studiu al didacticii. Componentele procesului de învăţământ. 



Abordări structural-sistemice, funcţionale şi interacţionale. Procesul de învățământ ca act 

de comunicare. Relaţia predare – învăţare – evaluare, în viziune curriculară modernă. 

Implicaţii ale teoriilor contemporane ale învăţării pentru resemnificarea proceselor de  

predare, învăţare şi evaluare. 

6. Proiectarea didactică. Definirea şi operationalizarea conceptului. Niveluri ale proiectării 

didactice. Caracteristicile proiectării didactice la nivel micropedagogic (planificarea 

calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare, proiectarea lecţiei/activităţii). Instrumente 

de proiectare didactică. 

7. Strategiile didactice. Delimitări conceptuale, componente, taxonomii. Metodologia 

didactică. Metodele didactice: definiţii, clasificări, descrieri, exemplificări. Metodologia  

activizantă – valenţe formative. *Particularităţi ale metodologiei didactice în învăţământul 

primar şi preşcolar. Jocul didactic. Aplicaţii şi exemplificări. Mijloacele de învăţământ:  

definiţie, clasificare, integrare în activitatea didactică. Noile Tehnologii de Informare si  

Comunicare (NTIC) şi posibilităţi de utilizare a lor în cadrul procesului de învăţământ.  

Formele de organizare a procesului de învăţământ. 

8. Evaluarea şi autoevaluarea în învăţământ. Delimitări conceptuale (verificare, măsurare, 

notare, evaluare didactică). Etape, funcţii, forme, strategii şi metode (tradiţionale şi  

complementare), instrumente de evaluare didactică. Valenţe formative ale autoevaluării  

performanţelor şcolare. Elaborarea probelor de evaluare: tipologia itemilor de evaluare  

didactică, repere şi criterii de evaluare. Exemple. Disfuncţii ale evaluării didactice şi 

modalităţi de limitare a acestora. 

 

 
Note: 1. Proba scrisă are durata de două ore. 2. În elaborarea răspunsurilor se recomandă 

adoptarea unei perspective practice-aplicative, oferirea de ilustrări şi exemplificări didactice, 

realizarea de analize critice ale diferitelor aspecte pedagogice abordate. 3. În evaluarea 

probelor scrise se vor urmări: a. calitatea, consistenţa şi coerenţa ideilor şi a exemplificărilor 

oferite; b. calitatea şi valoarea pragmatică a limbajului pedagogic utilizat; c. gradul de 

originalitate şi creativitate în conceperea şi structurarea răspunsului. 4. Subtemele prevăzute 

cu asterisc (*) se adresează numai absolvenţilor specializării Pedagogia învăţământului  

primar şi preşcolar. 



Bibliografie: 

 
Albulescu, I. (2008). Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutinã şi creativitate. 

Piteşti: Editura Paralela 45. 

Albulescu, I. (2020). Instruirea bazată pe înțelegere. Cum îi sprijnim pe elevi să învețe eficient. 

București, Editura Didactica Publishing House. 

Albulescu, I. Catalano, H. (coord.) (2019). Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar. 

București: Editura Didactica Publishing House. 

Albulescu, I. Catalano, H. (coord.) (2019). Sinteze de pedagogia învățământului primar. 

București: Editura Didactica Publishing House. 

Antonesei, L. (2002). O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi 

transdisciplinarre ale educaţiei. Iaşi: Editura Polirom. 

Bocoş, M. (2002). Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune. Cluj-Napoca: Presa 

Universitară Clujeană. 

Bocoş, M. (coord.). (2004). Evaluarea în învăţământul primar. Aplicaţii practice. Cluj- 

Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 

Bocoş, M., Jucan, D. (2007). Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia 

evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Cluj-Napoca: Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă. 

Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia 

curriculumului. Piteşti: Editura Paralela 45. 

Bocoş, M. (2008). Teoria curriculumului. Elemente conceptuale şi metodologice. Cluj- 

Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 

Catalano, H., Albulescu, I. (coord.) (2018). Pedagogia jocului și a activităților ludice. 

București: Editura Didactică și Pedagogică. 

Catalano, H., Albulescu, I. (coord.) (2019). Didactica jocurilor. București: Editura Didactică 

și Pedagogică. 

Catalano, H. (2018). Procesul de învățământ: direcții epistemice, pragmatice și experiențiale. 

București: Editura Didactică și Pedagogică. 

Cerghit, I. (2007). Metode de învăţământ, Ediția a IV-a. Iaşi: Editura Polirom. 



Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 

strategii. Bucureşti: Ed. Aramis. 

Chiş, V. (2001). Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Cluj-Napoca: Editura 

Presa Universitară Clujeană. 

Chiş, V. (2005). Pedagogia contemporană – Pedagogia pentru competenţe. Cluj-Napoca: 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 

Cucoş, C. (2006), Pedagogie, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom. 

 
Glava, C. (2009). Formarea competenţelor didactice prin intermediul e-learning. Cluj- 

Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 

Glava, A, Glava, C., (2002). Introducere în pedagogia preşcolară. Cluj-Napoca: Editura 

Dacia. 

Glava, A., Pocol, M., Tătaru, L. L. (coord.) (2009). Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru 

aplicarea curriculumului preşcolar. Piteşti: Editura Paralela 45. 

Ionescu, M., Radu, I. (2001). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia. 

 
Ionescu, M. (2000). Demersuri creative în predare şi învăţare. Cluj-Napoca: Editura Presa 

Universitară Clujeană. 

Ionescu, M., Chiş, V. (coord.) (2001). Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor. 

Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană; 

Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.) (2009). Tratat de didactică modernă. Piteşti: Editura Paralela 

45. 

Ionescu, M. (2011). Instrucţie şi educaţie. Paradigme educaţionale moderne. Cluj-Napoca: 

Editura Eikon. 

Iucu, R. B. (2008). Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Ediţia a II-a revăzută 

şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom. 

Iucu, R. B. (2006). Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de 

criză educaţională. Iaşi: Editura Polirom. 

Păun, E., Potolea, D. (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: 

Editura Polirom. 



Raduţ-Taciu, R. (2003). Management educaţional. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. 

 
Raduţ-Taciu, R. (2004). Pedagogia jocului de la teorie la aplicaţii. Cluj-Napoca: Casa Cărţii 

de Ştiinţă. 

Stan, N. C. (2000). Autoevaluarea şi evaluarea didactică. Cluj-Napoca: Editura Presa 

Universitară Clujeană. 

Stan, N. C. (2001). Teoria educaţiei. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 


