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Categoria de personal Profesori învăṭământ preşcolar, Institutori-Învăţământ preşcolar, Educatoare 

 

În cadrul Colocviului de admitere la gradul didactic I se vor organiza interviuri pe teme 

circumscrise următoarelor domenii disciplinare şi arii tematice: 

 

 Pedagogia preşcolară – direcţii de acţiune şi cercetare 

 Didactica – ştiinţă pedagogică fundamentală. Paradigme ale didacticii învăţământului preşcolar 

 Curriculumul pentru învăţământul preşcolar şi problematica sa actuală  

 Finalităţile educaţiei – particularizări pentru învăţământul preşcolar 

 Procesul de învăţământ în abordare curriculară 

 Design-ul instrucţional/ Proiectarea demersurilor didactice în grădiniţă 

 Tipologia activităţilor didactice în învăţământul preşcolar. Modalităţi eficiente de abordare 

 Abordarea integrată a curriculumului în învăţământul preşcolar –modalităţi de realizare: metoda 

proiectelor tematice, activităţile integrate, planificarea tematică a conţinuturilor învăţământului 

 Activităţile de dezvoltare personală - modele de bună practică şi exemple din activitatea 

didactică proprie 

 Metodologia didactică în învăţământul preşcolar – Abordări moderne 

 Strategii ludice de învăţare 

 Evaluarea didactică şi specificul ei în învăţământul preşcolar 

 Dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale ale preşcolarilor - exigenţe curriculare şi bune 

practici 

 Mediul educogen al grădiniţei – modalităţi de structurare şi valorificare 

 Modele de bună practică în învăţământul preşcolar – exemple din activitatea didactică proprie 

 Experienţă, rutină şi creativitate în activitatea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar 

 Cercetarea pedagogică în învăţământul preşcolar – componentă firească a practicilor educative 
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 Cadrul didactic cercetător – Profil de competenţe 

 Cercetarea pedagogică: esenţă, clasificare, exigenţe, modalităţi de valorificare 

 Proiectarea şi organizarea cercetărilor pedagogice în viziune sistemică 

 Metodologia cercetării pedagogice 

 Structurarea lucrărilor metodico-ştiinţifice 

 Strategii de prezentare şi susţinere a lucrărilor ştiinţifice 

 

 

 

 

Categoria de personal  Profesori învăṭământ primar, Institutori-învăţământ primar, Învăţătoare 

În cadrul Colocviului de admitere la gradul didactic I se vor organiza interviuri pe teme 

circumscrise următoarelor domenii disciplinare şi arii tematice: 

 

  Pedagogia învăţământului primar – direcţii de acţiune şi cercetare 

  Didactica – ştiinţă pedagogică fundamentală. Paradigme ale didacticii învăţământului primar 

  Curriculumul şcolar şi problematica sa. Particularizări pentru nivelul învăţământului primar 

  Curriculumul la decizia şcolii în învăţământul primar 

  Procesul de învăţământ în abordare curriculară 

  Paradigma competenţei în pedagogia învăţământului primar  

  Design-ul instrucţional/ Proiectarea didactică la nivel micro 

 Finalităţile educaţiei – Particularizări pentru învăţământul primar 

  Conţinutul învăţământului în clasele I-IV 

  Strategii didactice în învăţământul primar 

  Metodologia didactică în învăţământul primar – Abordări moderne 

  Evaluarea didactică şi specificul ei în învăţământul primar 

  Activizarea elevilor din clasele I-IV în procesul instructiv-educativ 

 Managerul şcolar – competenţe, roluri şi atribuţii 

 Comunicarea didactică în învăţământul primar 

  Inter-şi transdisciplinaritate în învăţământul primar 

  Modele de bună practică în învăţământul primar – exemple din activitatea didactică proprie 

  Experienţă, rutină şi creativitate în activitatea cadrelor didactice din învăţământul primar 



  Cercetarea pedagogică în învăţământul primar – componentă firească a practicilor educative 

  Cadrul didactic cercetător – Profil de competenţe 

  Cercetarea pedagogică: esenţă, clasificare, exigenţe, modalităţi de valorificare 

  Proiectarea şi organizarea cercetărilor pedagogice în viziune sistemică 

  Metodologia cercetării pedagogice 

  Structurarea lucrărilor metodico-ştiinţifice 

  Strategii de prezentare şi susţinere a lucrărilor ştiinţifice 
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