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I. NOTĂ DE PREZENTARE 

1.1.Aceste programe se adresează învăŃătorilor şi institutorilor  cu specializarea 
învăŃământ primar care s-au înscris şi vor susŃine examenul de definitivare  şi gradul 
didactic II în învăŃământ  

1.2.  Programele au fost concepute şi  elaborate  urmărindu-se ideea creşterii 
progresive a complexităŃii conŃinuturilor şi a competenŃelor, precum şi ideea  
diversificării şi diferenŃierii  acestora prin trecerea de la definitivat la gradul II.  Se  
asigură,  astfel, o abordare coerentă a  evoluŃiei în cariera didactică   a învăŃătorilor şi 
institutorilor  din învăŃământul primar, de la formarea iniŃială până la  obŃinerea gradului 
didactic I, conform reprezentării de mai jos:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

II. PRINCIPII CE STAU LA BAZA ELABORĂRII PROGRAMELOR: 
 

A. Principiul continuităŃii formării iniŃiale şi continue, realizat prin definitivat, grade 
didactice, perfecŃionare, alte forme de activităŃi specifice. 

B. Principiul coerenŃei modular-tematice a programei, asigurat prin articularea 
proiectării ei,  prin modul de elaborare a competenŃelor generale şi specifice, prin 
modul de selectare a conŃinuturilor ce vor face obiectul evaluărilor vizate,  prin 
diversitatea formelor şi a strategiilor evaluative sugerate pentru a fi utilizate în 
contextul acestor examinări. 

C. Principiul adecvării şi armonizării finalităŃilor şi a conŃinuturilor  învăŃământului 
primar românesc cu direcŃiile şi spiritul schimbărilor din societate. 

D. Principiul optimizării şi inovării activităŃii în învăŃământul primar prin asimilarea  
celor mai noi achiziŃii din ştiinŃele educaŃiei şi din ştiinŃele conexe. 

E. Principiul corelării profilului de competenŃă al învăŃătorului şi institutorului cu 
modelul european al educatorului. 

III. ROLURI ŞI COMPETENłE ALE ÎNVĂłĂTORULUI ŞI INSTITUTORULUI 
DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR 

3.1. Roluri 
3.1.1. Facilitează realizarea proceselor de învăŃare, stabilirea de relaŃii 

interpersonale, procesul de „adaptare la” şi „integrare în” mediul 
şcolar. 

3.1.2. Provoacă, incită, stimulează, încurajează, impulsionează, 

antrenează, animă  elevii  pentru  a participa efectiv la defăşurarea 
activităŃilor instructiv-educative  propuse/oferite de către educator 
(în spiritul pedagogiei centrate pe elev). 

3.1.3. Ghidează/orientează procesele educative şi ale dezvoltării 
personalităŃii elevilor într-un sens mereu ascendent, optimizator. 

3.1.4. Gestionează situaŃiile educative astfel încât scopurile instructiv-
educative vizate să fie atinse. 

3.1.5. Consiliază elevii pe durata desfăşurării procesului educaŃional,  
oferindu-le  sprijin în procesul dezvoltării personale şi pentru  
valorificarea optimă a potenŃialului de care  dispun. 

3.1.6. Analizează, observă, monitorizează,  evaluează şi reglează diferitele 
situaŃii educative din mers sau în anumite momente de bilanŃ, pentru   
asigurarea  unui învăŃământ de calitate, încununat de succes. 

3.1.7. Comunică  în mod eficient cu  elevii, cu colegii, cu părinŃii, cu 
instituŃiile implicate în realizarea procesului educaŃional, cu 
partenerii constanŃi sau ocazionali  interesaŃi  de  activităŃile  pe care 
le realizează împreună cu  elevii. 

3.1.8. Moderează, negociază  relaŃiile cu caracter interpersonal (atât cele 
din sfera activităŃilor  profesionale cât şi cele din sfera activităŃilor 
cotidiene) în sensul eliminării  diferitelor surse  de conflict ce pot  
afecta buna  desfăşurare  a   procesului educaŃional.  



3.1.9. Promovează valorile  asociate realizării unui învăŃământ de calitate, 
în conformitate cu  politicile educaŃionale interne şi în acord  cu cele 
elaborate şi popularizate la nivel european.  

 
3.2. CompetenŃe generale şi specifice* 

3.2.1. CompetenŃe psihopedagogice 
3.2.2. CompetenŃe didactico-metodologice 
3.2.3. CompetenŃe de comunicare şi relaŃionare 
3.2.4. CompetenŃe de organizare şi conducere a clasei de elevi 
3.2.5. CompetenŃe de evaluare a activităŃii didactice şi a diferitelor situaŃii 

educative 
3.2.6. CompetenŃe reflective, critice (metacognitive) şi de inovare a 

practicilor educaŃionale  
3.2.7. CompetenŃe de iniŃiere şi promovare a parteneriatului şcoală-

comunitate locală 
3.2.8. CompetenŃe de promovare a valorilor europene 

 

*CompetenŃele au fost elaborate prin corelarea şi combinarea standardelor naŃionale ale profesiei de 
învăŃător, institutor învăŃământ primar  cu  competenŃele definite prin   modelul european al educatorului 
(elaborat de către The European Network on Teacher Education Policies). Fiecare dintre  tipurile de 
competenŃe menŃionate sunt abordabile din perspectiva următoarelor dimensiuni: cognitivă, procedural-
aplicativă, atitudinală. 
 
 
 
 
 

IV. TEME PENTRU DEFINITIVAT 
 
 

 
I. EDUCAłIA ŞI ÎNVĂłĂMÂNTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII. 

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAłIEI 
 
1. EducaŃia în societatea cunoaşterii. Impactul educaŃiei asupra dezvoltării sociale 
durabile: 
 a. EducaŃia ca resursă a dezvoltării sociale şi ca investiŃie în capitalul uman. 
 b. EducaŃia la intersecŃia contextelor locale, regionale, naŃionale, europene şi 
mondiale. 
 c. Globalizarea în  educaŃie, moduri de manifestare, consecinŃe. 
 d. Ciclul de bază al educaŃiei – fundament al întregului edificiu educaŃional. 

2. Calitatea educaŃiei – reper fundamental al dezvoltării proceselor/sistemelor 
educaŃionale:   

 a. Conceptul de calitate în educaŃie; domenii criterii şi standarde de evaluare a 
calităŃii educaŃiei (capacitatea instituŃională, eficacitatea educaŃională, 
managementul calităŃii). 



 b. Managementul calităŃii la nivelul organizaŃiei (instituŃiei) şcolare şi al procesului 
de învăŃământ; rezultatele învăŃării – reperul fundamental al evaluării şi asigurării 
calităŃii. 

 c. Proceduri de monitorizare şi evaluare periodică a calităŃii programelor de studii. 

3. Domenii şi modalităŃi educaŃionale reprezentative: 
 a. Domeniile educaŃiei integrale: intelectuală, morală, estetică, fizică, tehnologică. 
 b. Noile educaŃii: ecologică, pentru sănătate, interculturală, nutriŃională, antidrog etc. 
 c. ModalităŃile educaŃiei pe axa formal-nonformal-informal. InteracŃiuni şi 
interferenŃe. 
   
 

II. EDUCAłIA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII. 
EDUCABILITATEA 

 
1. Conceptul de personalitate. Teorii, modele, abordări: 
 a. Idiografic şi nomotetic în caracterizarea personalităŃii; 
 b. ModalităŃi de abordare a personalităŃii (psihanalitică, factorială, behavioristă, 

umanistă, cognitivă, structural-sistemică). 

2. Structura şi dinamica personalităŃii. Componente şi interacŃiuni: 
 a. Temperamentul; tipologiile şi portretele temperamentale; 
 b. Aptitudinile; înnăscut şi dobândit în formarea aptitudinilor; tipologia aptitudinilor. 
 c. Caracterul; tipologia atitudinilor; modele ale structurii caracteriale; 
 d. Creativitatea – dimensiune a personalităŃii; 
 e. Personalitatea din perspectivă psihosocială; noŃiunile de statut şi rol. 

3. Dezvoltarea personalităŃii:  
 a. Conceptul de dezvoltare şi procesele implicate (creştere, maturizare, dezvoltare); 
 b. Dimensiunile dezvoltării personalităŃii (fizică, psihică, socială) şi interacŃiunea 

lor; 
 c. Stabilirea nivelului dezvoltării psihice a copilului la intrarea în şcoală. 

4. Caracteristicile dezvoltării personalităŃii copilului: 
 a. Abordări privind dezvoltarea copilului (teoria învăŃării sociale, teoria 

psihanalitică, teoria structuralistă, abordarea socio-cognitivă); 
 b. Stadialitatea şi stadiile dezvoltării psihice în copilărie; 
 c. Profilul şi evoluŃia personalităŃii copilului la vârsta şcolară mică.  

5. Factorii dezvoltării personalităŃii şi interacŃiunea lor: 
 a. Ereditatea; specificul şi dinamica influenŃelor ereditare în copilărie. 
 b. Mediul social; tipurile influenŃelor de mediu (spontane-dirijate, formale-

informale, pozitive-negative, convergente-divergente). 
 c. EducaŃia – factor determinant al dezvoltării personalităŃii copilului; caracteristicile 

influenŃelor educaŃionale (cu aplicaŃii pentru educaŃia primară).  
 d. Eul propriu 

6. Educabilitatea. Concept, teorii şi semnificaŃie psihopedagogică: 
 a. Conceptul de educabilitate şi semnificaŃia sa psihopedagogică. 



 b. Teorii privind educabilitatea fiinŃei umane (ereditaristă, ambientalistă, teoria 
dublei determinări). 

 c. PosibilităŃi şi limite ale educaŃiei în raport cu factorii dezvoltării. 
 

III. FINALITĂłILE EDUCAłIEI. 
IDEALURILE, SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE EDUCAłIONALE 

 
1. Conceptul şi categoriile de finalităŃi ale educaŃiei 
 a. FinalităŃile educaŃiei – un concept pedagogic integrator. 
 b. Idealul/idealurile educaŃionale; schiŃă istorică a idealurilor educaŃiei (Antichitatea, 

Evul Mediu european, Renaşterea, Epoca modernă, Epoca contemporană). 
 c, Scopurile educaŃiei. 
 d. Obiectivele educaŃionale. 

2. Taxonomia finalităŃilor/obiectivelor educaŃionale: 
 a. Conceptul şi necesitatea taxonomiei finalităŃilor/obiectivelor educaŃiei 
 b. Taxonomii organizate pe niveluri de generalitate (general, intermediar, specific); 

obiective cadru, obiective de referinŃă, obiective concrete. 
 c. Taxonomii organizate pe domenii (cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotor). 

3. OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale: 
 a. Conceptul de obiectiv operaŃional; semnificaŃia şi necesitatea operaŃionalizării. 
 b. Proceduri de operaŃionalizare; aplicaŃii pentru învăŃământul primar.  
 c. Pedagogia prin obiective şi centrarea pe competenŃe: similitudini şi deosebiri, 

valori şi limite.          
 

IV. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI 
 
1. Conceptul de curriculum. EvoluŃie şi sens: 
 a. Originile şi etapele evoluŃiei curriculum-ului (tradiŃională, modernă, 

postmodernă). 
 b. Conceptualizarea curriculum-ului: planul structural, planul procesual şi planul 

produsului. 
 c. Curriculum în sens larg şi curriculum în sens restrâns. 

2. Structuri şi tipologii curriculare 
 a. Core curriculum-ul şi variantele sale (central, nucleu, de bază, comun, 

obligatoriu). 
 b. Curriculum-ul diferenŃiat; variante de diferenŃiere curriculară (ca metodologie a 

învăŃării, ca nivel, prin aprofundare, prin extensiune, prin personalizare). 
 c. Curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii; principii şi condiŃii de alegere a 

variantelor de curriculum la decizia şcolii; aplicaŃii pentru învăŃământul primar.  
 d. Alte delimitări semnificative în tipologia curriculară (curriculum 

formal/nonformal/informal, curriculum predat/învăŃat, curriculum 
explicit/implicit, curriculum ascuns). 

3. Proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului: 



 a. Reperele structurale şi procesuale ale proiectării curriculare (finalităŃile, 
conŃinuturile, timpul de instruire/învăŃare, strategiile de instruire, strategiile de 
evaluare). 

 b. Principiile, normele şi procesul proiectării curriculare. 
 c. Produsele curriculare principale (plan de învăŃământ, programe, manuale) şi 

auxiliare (ghiduri, suporturi multimedia, soft-uri educaŃionale ş.a.). 
 

 
 

V. ÎNVĂłAREA ŞCOLARĂ. 
ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ÎNVĂłĂRII 

ŞCOLARE 
 
1. Conceptul de învăŃare: 
 a. ÎnvăŃarea, în general şi învăŃarea şcolară, în particular; caracteristicile învăŃării 

şcolare. 
 b. Forme (tipuri) ale învăŃării; semnificaŃia psihopedagogică a ierarhiei formelor 

învăŃării. 
 c. CondiŃiile interne şi condiŃiile externe ale învăŃări; interacŃiuni. 
 d. ParticularităŃi ale învăŃării la vârsta şcolară mică. 

2. Modele ale învăŃării: 
 a. Modele asociaŃioniste ale învăŃării (condiŃionarea clasică, învăŃarea prin încercare 

şi eroare, condiŃionarea operantă). 
 b. Modelul învăŃării sociale. 
 c. Modele constructiviste ale învăŃării. 
 d. Modele cognitive ale învăŃării. 
 e. CorespondenŃe şi analogii între modelele învăŃării şi modelele instruirii; aplicaŃii 

pentru învăŃământul primar. 
 
3. SpaŃiul afectiv al învăŃării 
 a. Conceptul de afectivitate; 
 b. Caracteristicile proceselor afective; 
 c. FuncŃiile proceselor afective; 
 e. Formele de manifestare ale proceselor afective; 
 f. Stările afective şi calitatea învăŃării. 
 

4. MotivaŃia învăŃării şcolare: 
 a. NoŃiunea de motivaŃie; locul motivaŃiei în arhitectura sistemului psihic. 
 b.  Abordarea ierarhică a trebuinŃelor; piramida trebuinŃelor şi semnificaŃia sa 

pedagogică. 
 c. Formele motivaŃiei învăŃării şcolare (extrinsecă-intrinsecă, cognitivă-afectivă, 

pozitivă-negativă); analiză comparativă a productivităŃii formelor motivaŃiei 
pentru învăŃarea şcolară. 

 d. MotivaŃia şi performanŃa şcolară; submotivare, supramotivare, optimum 
motivaŃional. 

 e. ParticularităŃi ale motivaŃiei învăŃării la vârsta şcolară mică. 



 f. Strategii de stimulare şi valorificare a motivaŃiei favorabile învăŃării şcolare. 

5. DificultăŃile în învăŃare. Orientări în psihopedagogia elevilor cu cerinŃe educative 
speciale: 

 a. Factori, tipuri şi moduri de manifestare ale dificultăŃilor în învăŃarea şcolară. 
 b.  DificultăŃile în învăŃare şi cerinŃele educative speciale. ParticularităŃi psiho-sociale 

ale elevilor (copiilor) cu cerinŃe educative speciale. 
 c.  Evaluarea complexă a elevilor cu cerinŃe educative speciale (medicală, 

psihologică, educaŃională, socială). 
 d. Şcoala incluzivă şi instruirea diferenŃiată la nivelul învăŃământului primar. Modele 

şi forme de integrare şcolară a copiilor cu cerinŃe educative speciale . 
6. Problematica psihopedagogică a succesului/insuccesului şcolar: 
 a. Conceptele de succes/insucces şcolar. 
 b. Factorii succesului/insuccesului şcolar. 
 c. ModalităŃi de prevenire şi înlăturare a insuccesului şcolar / de stimulare şi 

favorizare a succesului şcolar. 

VI. PROCESUL DE ÎNVĂłĂMÂNT. 
TEORIA, METODOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA INSTRUIRII ŞI EVALUĂRII 

 
1. Procesul de învăŃământ. Concept, abordări, modele: 
 a. Conceptul de proces de învăŃământ; abordarea structurală şi abordarea procesuală. 
 b. Dimensiuni şi caracteristici ale procesului de învăŃământ. 
 c. Modele ale procesului de învăŃământ: modelul sistemic, modelul interactiv, 

modelul comunicaŃional; alte modele (informaŃional, cibernetic, al câmpului 
educaŃional, al situaŃiilor de instruire). 

 d. Normativitate în procesul de învăŃământ; sistemul principiilor didactice, aplicaŃii. 
 e. ParticularităŃi ale procesului de învăŃământ în ciclul primar. 

2. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării: 
 a. Conceptul de predare; interacŃiunea predare – învăŃare – evaluare. 
 b. Strategii şi stiluri de predare. 
 c. ParticularităŃi ale predării în învăŃământul primar. 
 d. Orientări contemporane în teoria şi practica predării (predarea creativă, predarea 

interactivă, predarea centrată pe elev, predarea reflectivă, predarea în team-
teaching). 

3. Instruirea. Teorie, metodologie, tehnologie: 
 a. Delimitări conceptuale: învăŃare şi instruire, metodă, metodologie, metodică, 

tehnologie. 
 b. Modele ale instruirii; sisteme de instruire alternative şi complementare. 
 c. Metodele de învăŃământ; concept, tipuri, sistem; aplicaŃii în învăŃământul primar. 
 d. Strategiile de instruire; concept, tipuri, elaborare (cu aplicaŃii pentru învăŃământul 

primar). 
 e. Moduri de organizare a instruirii (frontal, grupal, individual); lecŃia ca modalitate 

de bază a organizării procesului de învăŃământ, tipuri de lecŃii; modalităŃi de 
organizare alternative. 

 f. Instruirea asistată de calculator; ipostaze ale utilizării calculatorului în cadrul 



instruirii asistate (ca auxiliar al profesorului, ca mediator/tutore al elevului etc.). 

4. Proiectarea pedagogică a activităŃilor de instruire: 
 a. Conceptul de proiectare a instruirii; funcŃiile proiectării pedagogice (anticipare, 

orientare, organizare, dirijare, reglare şi autoreglare, decizie, inovare). 
 b. Etapele proiectării pedagogice (analiza nevoilor şi a resurselor, definirea 

obiectivelor, selecŃia şi structurarea conŃinuturilor, stabilirea strategiilor optime de 
acŃiune, stabilirea criteriilor şi instrumentelor de evaluare). 

 c. Forme şi niveluri ale proiectării: pe axă temporală (ciclu, an şcolar, semestru, 
săptămână, oră), pe axă structurală (arie curriculară, disciplină de învăŃământ, 
temă, subiect). 

 d. Proiectarea pe unităŃi de învăŃare şi proiectarea lecŃiei. AplicaŃii pentru 
învăŃământul primar. 

5. Teoria şi practica evaluării şcolare: 
 a. Conceptul de evaluare şcolară; delimitări terminologice: evaluare, măsurare, 

apreciere. 
 b. Componentele evaluării: obiectul evaluării, obiectivele, sistemul de criterii 

(etalonul) de evaluare, tehnicile de evaluare, regulile de atribuire a valorilor 
(calificativelor, notelor). 

 c. Metodologia pedagogică a evaluării (metode, tehnici şi instrumente de evaluare). 
 d. Tipurile de evaluare: iniŃială-continuă-finală, formativă-sumativă, diagnostică-

predictivă, normativă-criterială. 
 e. Erorile de evaluare; moduri de manifestare (efectul halo şi stereotipiile, efectul de 

contrast şi eroarea proximităŃii, ecuaŃia personală şi efectul de similaritate, eroarea 
tendinŃei centrale şi a restrângerii de rang); modalităŃi de cunoaştere, control şi 
înlăturare a erorilor de evaluare. 

 f. ParticularităŃi ale evaluării în învăŃământul primar. 
 

VII. RELAłII ŞI INTERACłIUNI EDUCAłIONALE. 
ABORDAREA PSIHOSOCIALĂ A EDUCAłIEI ŞCOLARE. 

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI  
 
1. Clasa de elevi ca grup social: 
 a. NoŃiunea de grup social; tipuri de grupuri; particularităŃile grupului de copii; 
 b. ParticularităŃile clasei de elevi ca grup social educaŃional; aplicaŃii pentru ciclul 

primar. 
 c. Structuri şi interacŃiuni formale şi informale în grupul de copii. 
 d. RelaŃii şi interacŃiuni cu valenŃe educative în clasa de elevi (cooperare şi 

competiŃie, relaŃii de intercunoaştere şi relaŃii socio-afective, relaŃiile de autoritate, 
normele de grup şi conformismul în clasă); climatul psihosocial în clasa de elevi 
şi valenŃele sale educative. 

2. Comunicarea şi relaŃiile de comunicare pedagogică: 
 a. Structura şi procesualitatea comunicării (emiterea, receptarea, mesajul, calea de 

transmitere, ambianŃa, feed-back-ul). 
 b. Tipuri de comunicare (intrapersonală, intepersonală, de grup, publică, de masă). 



 c. Formele comunicării (verbală-paraverbală-nonvberbală, directivă-nondirectivă, 
directă-mediată). 

 d. Comunicare educaŃională şi comunicare didactică. 
 e. Comunicarea informativă şi comunicarea persuasivă. 
 f. Factorii şi condiŃiile comunicării didactice eficiente. Bariere sau/şi blocaje în 

comunicarea didactică. 

3. Managementul clasei de elevi: 
 a. Delimitări conceptuale: management general, management educaŃional, 

managementul instituŃiei/organizaŃiei şcolare, managementul clasei de elevi. 
 b. Clasa de elevi ca organizaŃie; natura managerială a rolurilor şi funcŃiilor 

învăŃătorului. 
 c. Argumente pentru managementul clasei de elevi: organizaŃionale, epistemice, 

istorice, sociologice, psihologice, manageriale. 
 d. Dimensiunile managementului clasei de elevi: ergonomică, psihologică, socială, 

normativă, operaŃională, inovatoare. 
 e. Managementul clasei de elevi şi disciplina. 
 f. ConsecinŃele negative ale unui management defectuos al clasei de elevi. 
 g. SituaŃiile conflictuale/de criză educaŃională în clasa de elevi; stiluri, strategii, 

tehnici de intervenŃie a învăŃătorului în situaŃii de criză educaŃională. 

4. Personalitatea învăŃătorului: 
 a. Profilul profesional al învăŃătorului/institutorului. CompetenŃele profesionale  de 

bază. 
 b. Structura personalităŃii învăŃătorului. 
 c. Rolurile manageriale de bază ale învăŃătorului: planificarea, organizarea, 

controlul, îndrumarea, evaluarea, consilierea, decizia educaŃională. 
 d. Norme deontologice ale profesiunii didactice. 

5. Consilierea şi asistenŃa psihopedagogică în şcoală: 
 a. Consilierea şcolarului mic în procesul adaptării şcolare. 
 b. Consilierea diferenŃiată/personalizată a copiilor cu cerinŃe educative speciale şi a 

copiilor capabili de performanŃe superioare. 
 c. Consilierea familiei. 
 d. AsistenŃa psihopedagogică în şcoală: funcŃii, obiective, conŃinuturi, metodologie, 

cadrul instituŃional (centre, cabinete, încadrare cu specialişti). 
 
 
 
V. TEME PENTRU GRADUL II  
 
 
I. EDUCAłIA ŞI ÎNVĂłĂMÂNTUL ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII. 

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAłIEI 
 
1. EducaŃia în societatea cunoaşterii. Impactul educaŃiei asupra dezvoltării sociale 
durabile: 
 a. EducaŃia ca resursă a dezvoltării sociale şi ca investiŃie în capitalul uman. 



 b. EducaŃia la intersecŃia contextelor locale, regionale, naŃionale, europene şi 
mondiale. 
 c. Globalizarea în  educaŃie, moduri de manifestare, consecinŃe. 
 d. Ciclul de bază al educaŃiei – fundament al întregului edificiu educaŃional. 

2. ReconstrucŃia europeană a educaŃiei. Cadrul european al calificărilor (EQF). 
 a. Principiile EQF (European Qualifications Framework): învăŃarea de-a lungul 

întregii vieŃi, centrarea pe rezultatele învăŃării, asigurarea calităŃii, validarea 
învăŃării nonformale şi informale, orientare şi consiliere). 

 b. Nivelurile de referinŃă pentru rezultatele învăŃării. Locul ciclului de bază al 
educaŃiei şi al învăŃământului primar în piramida nivelurilor EQF. 

 c. CompetenŃele cheie ale educaŃiei europene: comunicarea în limba maternă; 
comunicarea într-o altă limbă (de largă circulaŃie); competenŃe de bază în 
matematică, ştiinŃă şi tehnologie; competenŃe digitale, competenŃa de a învăŃa să 
înveŃi, competenŃe interpersonale şi civice, sensibilizare la cultură; spirit 
antreprenorial.   

3. Calitatea educaŃiei – reper fundamental al dezvoltării proceselor/sistemelor 
educaŃionale:   

 a. Conceptul de calitate în educaŃie; domenii criterii şi standarde de evaluare a 
calităŃii educaŃiei (capacitatea instituŃională, eficacitatea educaŃională, 
managementul calităŃii). 

 b. Managementul calităŃii la nivelul organizaŃiei (instituŃiei) şcolare şi al procesului 
de învăŃământ; rezultatele învăŃării – reperul fundamental al evaluării şi asigurării 
calităŃii. 

 c. Proceduri de monitorizare şi evaluare periodică a calităŃii programelor de studii. 

4. Domenii şi modalităŃi educaŃionale reprezentative: 
 a. Domeniile educaŃiei integrale: intelectuală, morală, estetică, fizică, tehnologică. 
 b. Noile educaŃii: ecologică, pentru sănătate, nutriŃională, antidrog,  interculturală, 
pentru pace şi democraŃie, pentru cetăŃenie europeană etc. 
 c. ModalităŃile educaŃiei pe axa formal-nonformal-informal. InteracŃiuni şi 
interferenŃe. 

5. EducaŃia permanentă – educaŃia de-a lungul întregii vieŃi: 
 a. Originile educaŃiei permanente – educaŃia adulŃilor. 
 b. EducaŃia permanentă ca paradigmă pedagogică integrativă. 
 c. EducaŃie/formare iniŃială şi educaŃie/formare continuă. 
 d. Ciclul de bază al educaŃiei în contextul educaŃiei permanente.   
 

II. EDUCAłIA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII. 
EDUCABILITATEA 

 
1. Conceptul de personalitate. Teorii, modele, abordări: 
 a. Idiografic şi nomotetic în caracterizarea personalităŃii; 
 b. ModalităŃi de abordare a personalităŃii (psihanalitică, factorială, behavioristă, 

umanistă, cognitivă, structural-sistemică). 

2. Structura şi dinamica personalităŃii. Componente şi interacŃiuni: 



 a. Temperamentul; tipologiile şi portretele temperamentale; 
 b. Aptitudinile; înnăscut şi dobândit în formarea aptitudinilor; tipologia aptitudinilor. 
 c. Caracterul; tipologia atitudinilor; modele ale structurii caracteriale; profilul 

caracterial; 
 d. Creativitatea – dimensiune a personalităŃii; 
 e. Personalitatea din perspectivă psihosocială; noŃiunile de statut şi rol. 

3. Dezvoltarea personalităŃii:  
 a. Conceptul de dezvoltare şi procesele implicate (creştere, maturizare, dezvoltare); 
 b. Dimensiunile dezvoltării personalităŃii (fizică, psihică, socială) şi interacŃiunea 

lor; 
 c. Formarea/ dezvoltarea personalităŃii copilului  - obiectiv fundamental al educaŃiei 

de bază. 

4. Caracteristicile dezvoltării personalităŃii copilului: 
 a. Abordări privind dezvoltarea copilului (teoria învăŃării sociale, teoria 

psihanalitică, teoria structuralistă, abordarea socio-cognitivă); 
 b. Stadialitatea şi stadiile dezvoltării psihice în copilărie; 
 c. Profilul şi evoluŃia personalităŃii copilului la vârsta şcolară mică. 
 d.  Fenomenul de acceleraŃie - abordare critică. 

5. Factorii dezvoltării personalităŃii şi interacŃiunea lor: 
 a. Ereditatea; specificul şi dinamica influenŃelor ereditare în copilărie. 
 b. Mediul social; tipurile influenŃelor de mediu (spontane-dirijate, formale-

informale, pozitive-negative, convergente-divergente). 
 c. EducaŃia – factor determinant al dezvoltării personalităŃii copilului; caracteristicile 

influenŃelor educaŃionale (cu aplicaŃii pentru educaŃia primară).  
 d. Eul propriu.  

6. Educabilitatea. Concept, teorii şi semnificaŃie psihopedagogică: 
 a. Conceptul de educabilitate şi semnificaŃia sa psihopedagogică. 
 b. Teorii privind educabilitatea fiinŃei umane (ereditaristă, ambientalistă, teoria 

dublei determinări). 
 c. PosibilităŃi şi limite ale educaŃiei în raport cu factorii dezvoltării. 
 

III. FINALITĂłILE EDUCAłIEI. 
IDEALURILE, SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE EDUCAłIONALE 

 
1. Conceptul şi categoriile de finalităŃi ale educaŃiei 
 a. FinalităŃile educaŃiei – un concept pedagogic integrator. 
 b. Idealul/idealurile educaŃionale; schiŃă istorică a idealurilor educaŃiei (Antichitatea, 

Evul Mediu european, Renaşterea, Epoca modernă, Epoca contemporană). 
 c, Scopurile educaŃiei. 
 d. Obiectivele educaŃionale. 
 e.  Obiectivele pedagogice  ca obstacole psihologice. 

2. Taxonomia finalităŃilor/obiectivelor educaŃionale: 
 a. Conceptul şi necesitatea taxonomiei finalităŃilor/obiectivelor educaŃiei 



 b. Taxonomii organizate pe niveluri de generalitate (general, intermediar, specific). 
 c. Taxonomii organizate pe domenii (cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotor). 

3. OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale: 
 a. Conceptul de obiectiv operaŃional; semnificaŃia şi necesitatea operaŃionalizării. 
 b. Proceduri de operaŃionalizare; aplicaŃii pentru învăŃământul primar.  
 c. Pedagogia prin obiective şi centrarea pe competenŃe: similitudini şi deosebiri, 

valori şi limite. 
          

IV. TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI 
 
1. Conceptul de curriculum. EvoluŃie şi sens: 
 a. Originile şi etapele evoluŃiei curriculum-ului (tradiŃională, modernă, 

postmodernă). 
 b. Conceptualizarea curriculum-ului: planul structural, planul procesual şi planul 

produsului. 
 c. Curriculum în sens larg şi curriculum în sens restrâns. 

2. Structuri şi tipologii curriculare 
 a. Core curriculum-ul şi variantele sale (central, nucleu, de bază, comun, 

obligatoriu). 
 b. Curriculum-ul diferenŃiat; variante de diferenŃiere curriculară (ca metodologie a 

învăŃării, ca nivel, prin aprofundare, prin extensiune, prin personalizare). 
 c. Curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii; principii şi condiŃii de alegere a 

variantelor de curriculum la decizia şcolii; aplicaŃii pentru învăŃământul primar.  
 d. Alte delimitări semnificative în tipologia curriculară (curriculum 

formal/nonformal/informal, curriculum predat/învăŃat, curriculum 
explicit/implicit, curriculum ascuns). 

3. Proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului: 
 a. Reperele structurale şi procesuale ale proiectării curriculare (finalităŃile, 

conŃinuturile, timpul de instruire/învăŃare, strategiile de instruire, strategiile de 
evaluare). 

 b. Principiile, normele şi procesul proiectării curriculare. 
 c. Produsele curriculare principale (plan de învăŃământ, programe, manuale) şi 

auxiliare (ghiduri, suporturi multimedia, soft-uri educaŃionale ş.a.). 
 

 
V. ÎNVĂłAREA ŞCOLARĂ. 

ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ÎNVĂłĂRII 
ŞCOLARE 

 
1. Conceptul de învăŃare: 
 a. ÎnvăŃarea, în general şi învăŃarea şcolară, în particular; caracteristicile învăŃării 

şcolare. 
 b. Forme (tipuri) ale învăŃării; semnificaŃia psihopedagogică a ierarhiei formelor 

învăŃării. 



 c. CondiŃiile interne şi condiŃiile externe ale învăŃări; interacŃiuni. 
 d. ParticularităŃi ale învăŃării la vârstele şcolare mică şi mijlocie. 

2. Modele ale învăŃării: 
 a. Modele asociaŃioniste ale învăŃării (condiŃionarea clasică, învăŃarea prin încercare 

şi eroare, condiŃionarea operantă). 
 b. Modelul învăŃării sociale. 
 c. Modele constructiviste ale învăŃării. 
 d. Modele cognitive ale învăŃării. 
 e.  Modelele interacŃioniste: învăŃarea în colaborare, învăŃarea prin cooperare. 
 f.   Modelele acŃionale: learning by doing  în  variantele tradiŃionale şi moderne. 
 e. CorespondenŃe şi analogii între modelele învăŃării şi modelele instruirii; aplicaŃii 

pentru învăŃământul primar. 

3. MotivaŃia învăŃării şcolare: 
 a. NoŃiunea de motivaŃie; locul motivaŃiei în arhitectura sistemului psihic. 
 b.  Abordarea ierarhică a trebuinŃelor; piramida trebuinŃelor şi semnificaŃia sa 

pedagogică. 
 c. Abordarea cognitivă a motivaŃiei; coerenŃa şi atribuirea în context şcolar. 
 d. Formele motivaŃiei învăŃării şcolare (extrinsecă-intrinsecă, cognitivă-afectivă, 

pozitivă-negativă); analiză comparativă a productivităŃii formelor motivaŃiei 
pentru învăŃarea şcolară. 

 e. MotivaŃia şi performanŃa şcolară; submotivare, supramotivare, optimum 
motivaŃional. 

 f. ParticularităŃi ale motivaŃiei învăŃării la vârsta şcolară mică şi mijlocie. 
 g. Strategii de stimulare şi valorificare a motivaŃiei favorabile învăŃării şcolare. 
 
 
4. SpaŃiul afectiv al învăŃării 
 a. Conceptul de afectivitate; 
 b. Caracteristicile proceselor afective; 
 c. FuncŃiile proceselor afective; 
 e. Formele de manifestare ale proceselor afective; 
 f. stările afective şi calitatea învăŃării. 
 

5. DificultăŃile în învăŃare. Orientări în psihopedagogia elevilor cu cerinŃe educative 
speciale: 

 a. Factori, tipuri şi moduri de manifestare ale dificultăŃilor în învăŃarea şcolară. 
 b.  DificultăŃile în învăŃare şi cerinŃele educative speciale. ParticularităŃi psiho-sociale 

ale elevilor (copiilor) cu cerinŃe educative speciale. 
 c.  Evaluarea complexă a elevilor cu cerinŃe educative speciale (medicală, 

psihologică, educaŃională, socială). 
 d. Şcoala incluzivă şi instruirea diferenŃiată la nivelul învăŃământului primar. Modele 

şi forme de integrare şcolară a copiilor cu cerinŃe educative speciale . 

6. Problematica psihopedagogică a succesului/insuccesului şcolar: 
 a. Conceptele de succes/insucces şcolar. 
 b. Factorii succesului/insuccesului şcolar. 



 c. ModalităŃi de prevenire şi înlăturare a insuccesului şcolar / de stimulare şi 
favorizare a succesului şcolar. 

 

VI. PROCESUL DE ÎNVĂłĂMÂNT. 
TEORIA, METODOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA INSTRUIRII ŞI EVALUĂRII 

 
1. Procesul de învăŃământ. Concept, abordări, modele: 
 a. Conceptul de proces de învăŃământ; abordarea structurală şi abordarea procesuală. 
 b. Dimensiuni şi caracteristici ale procesului de învăŃământ. 
 c. Modele ale procesului de învăŃământ: modelul sistemic, modelul interactiv, 

modelul comunicaŃional; alte modele (informaŃional, cibernetic, al câmpului 
educaŃional, al situaŃiilor de instruire). 

 d. Normativitate în procesul de învăŃământ; sistemul principiilor didactice, aplicaŃii. 
 e. ParticularităŃi ale procesului de învăŃământ în ciclul primar. 

2. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării: 
 a. Conceptul de predare; interacŃiunea predare – învăŃare – evaluare. 
 b. Strategii şi stiluri de predare. 
 c. ParticularităŃi ale predării în învăŃământul primar. 
 d. Orientări contemporane în teoria şi practica predării (predarea creativă, predarea 

interactivă, predarea centrată pe elev, predarea reflectivă, predarea în team-
teaching). 

3. Instruirea. Teorie, metodologie, tehnologie: 
 a. Delimitări conceptuale: învăŃare şi instruire, metodă, metodologie, metodică, 

tehnologie. 
 b. Modele ale instruirii; sisteme de instruire alternative şi complementare. 
 c. Metodele de învăŃământ; concept, tipuri, sistem; aplicaŃii în învăŃământul primar. 
 d. Strategiile de instruire; concept, tipuri, elaborare (cu aplicaŃii pentru învăŃământul 

primar). 
 e. Moduri de organizare a instruirii (frontal, grupal, individual); lecŃia ca modalitate 

de bază a organizării procesului de învăŃământ, tipuri de lecŃii; modalităŃi de 
organizare alternative. 

 f.  Strategii de diferenŃiere a instruirii. 
 g. Instruirea asistată de calculator; ipostaze ale utilizării calculatorului în cadrul 

instruirii asistate (ca auxiliar al profesorului, ca mediator/tutore al elevului etc.). 

4. Proiectarea pedagogică a activităŃilor de instruire: 
 a. Conceptul de proiectare a instruirii; funcŃiile proiectării pedagogice (anticipare, 

orientare, organizare, dirijare, reglare şi autoreglare, decizie, inovare). 
 b. Etapele proiectării pedagogice (analiza nevoilor şi a resurselor, definirea 

obiectivelor, selecŃia şi structurarea conŃinuturilor, stabilirea strategiilor optime de 
acŃiune, stabilirea criteriilor şi instrumentelor de evaluare). 

 c. Forme şi niveluri ale proiectării: pe axă temporală (ciclu, an şcolar, semestru, 
săptămână, oră), pe axă structurală (arie curriculară, disciplină de învăŃământ, 
temă, subiect). 



 d. Proiectarea pe unităŃi de învăŃare şi proiectarea lecŃiei. AplicaŃii pentru 
învăŃământul primar. 

5. Teoria şi practica evaluării şcolare: 
 a. Conceptul de evaluare şcolară; delimitări terminologice: evaluare, măsurare, 

apreciere. 
 b. Componentele evaluării: obiectul evaluării, obiectivele, sistemul de criterii 

(etalonul) de evaluare, tehnicile de evaluare, regulile de atribuire a valorilor 
(calificativelor, notelor). 

 c. Evaluarea în contextul interacŃiunii cu predarea şi învăŃarea; metodologia 
pedagogică a evaluării (metode, tehnici şi instrumente de evaluare). 

 d. Tipurile de evaluare: iniŃială-continuă-finală, formativă-sumativă, diagnostică-
predictivă, normativă-criterială. 

 e. Erorile de evaluare; moduri de manifestare (efectul halo şi stereotipiile, efectul de 
contrast şi eroarea proximităŃii, ecuaŃia personală şi efectul de similaritate, eroarea 
tendinŃei centrale şi a restrângerii de rang); modalităŃi de cunoaştere, control şi 
înlăturare a erorilor de evaluare. 

 f. ParticularităŃi ale evaluării în învăŃământul primar. 
 

 

VII. RELAłII ŞI INTERACłIUNI EDUCAłIONALE. 
ABORDAREA PSIHOSOCIALĂ A EDUCAłIEI ŞCOLARE. 

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI  
 
1. Clasa de elevi ca grup social: 
 a. NoŃiunea de grup social; tipuri de grupuri; particularităŃile grupului de copii; 
 b. ParticularităŃile clasei de elevi ca grup social educaŃional; aplicaŃii pentru ciclul 

primar. 
 c. Structuri şi interacŃiuni formale şi informale în grupul de copii. 
 d. RelaŃii şi interacŃiuni cu valenŃe educative în clasa de elevi (cooperare şi 

competiŃie, relaŃii de intercunoaştere şi relaŃii socio-afective, relaŃiile de autoritate, 
normele de grup şi conformismul în clasă); climatul psihosocial în clasa de elevi 
şi valenŃele sale educative. 

 e. ÎnvăŃătorul ca lider al grupului-clasă; stilurile de predare ca stiluri de conducere a 
grupului-clasă (autoritar, democratic, laissez-faire). 

 f. RelaŃia învăŃător-elev; interacŃiunea educativă ca relaŃie intersubiectivă. 

2. Comunicarea şi relaŃiile de comunicare pedagogică: 
 a. Structura şi procesualitatea comunicării (emiterea, receptarea, mesajul, calea de 

transmitere, ambianŃa, feed-back-ul). 
 b. Tipuri de comunicare (intrapersonală, interpersonală, de grup, publică, de masă). 
 c. Formele comunicării (verbală-paraverbală-nonverbală, directivă-nondirectivă, 

directă-mediată). 
 d. Comunicare educaŃională şi comunicare didactică. 
 e. Comunicarea informativă şi comunicarea persuasivă. 



 f. Factorii şi condiŃiile comunicării didactice eficiente. Bariere sau/şi blocaje în 
comunicarea didactică. 

 g.  Stilul comunicativ  al educatorului - particularităŃi  de manifestare.  

3. Managementul clasei de elevi: 
 a. Delimitări conceptuale: management general, management educaŃional, 

managementul instituŃiei/organizaŃiei şcolare, managementul clasei de elevi. 
 b. Clasa de elevi ca organizaŃie; natura managerială a rolurilor şi funcŃiilor 

învăŃătorului. 
 c. Argumente pentru managementul clasei de elevi: organizaŃionale, epistemice, 

istorice, sociologice, psihologice, manageriale. 
 d. Dimensiunile managementului clasei de elevi: ergonomică, psihologică, socială, 

normativă, operaŃională, inovatoare. 
 e. Managementul clasei de elevi şi disciplina. 
 f. ConsecinŃele negative ale unui management defectuos al clasei de elevi. 
 g. SituaŃiile conflictuale/de criză educaŃională în clasa de elevi; stiluri, strategii, 

tehnici de intervenŃie a învăŃătorului în situaŃii de criză educaŃională. 

4. Personalitatea învăŃătorului: 
 a. Profilul profesional al învăŃătorului/institutorului. CompetenŃele profesionale  de 

bază. 
 b. Structura personalităŃii învăŃătorului. 
 c. Rolurile manageriale de bază ale învăŃătorului: planificarea, organizarea, 

controlul, îndrumarea, evaluarea, consilierea, decizia educaŃională. 
 d. Norme deontologice ale profesiunii didactice. 

5. Consilierea şi asistenŃa psihopedagogică în şcoală: 
 a. Consilierea şcolarului mic în procesul adaptării şcolare. 
 b. Consilierea diferenŃiată/personalizată a copiilor cu cerinŃe educative speciale şi a 

copiilor capabili de performanŃe superioare. 
 c. Consilierea familiei. 
 d. AsistenŃa psihopedagogică în şcoală: funcŃii, obiective, conŃinuturi, metodologie, 

cadrul instituŃional (centre, cabinete, încadrare cu specialişti). 

 

6. EducaŃia şcolară şi parteneriatele şcoală – familie – comunitate: 
 a. Parteneriatul cu familia (meseria de părinte, sprijinul elevilor în procesul învăŃării 

acasă). 
 b. Parteneriatul cu comunitatea şi autorităŃile. 
 c. Structura şi condiŃiile programelor de parteneriat (comunicarea, voluntariatul, 

identificarea şi asumarea problemelor, participarea la luarea deciziilor şi 
cooperarea în procesul implementării, necesitatea planului de parteneriat ca 
document scris). 

7. Managementul proiectelor de cercetare pedagogică: 
 a. Sistemul metodelor de cercetare pedagogică. 
 b. Tipuri fundamentale de cercetare: fundamentală/aplicativă, 

transversală/longitudinală, cantitativă/calitativă, constatativă/experimentală. 



 c. Elaborare proiectului de cercetare: alegerea şi definirea temei, operaŃionalizarea 
conceptelor, alegerea şi analiza indicatorilor, construirea instrumentelor, 
eşantionarea, planificarea etapelor cercetării. 

 d. Metoda observaŃiei; cerinŃe; tipuri de observaŃie (structurată, participativă) 
 e. Metoda experimentală; structură, cerinŃe, tipuri de experimente; variabilele, 

grupurile şi etapele experimentului; planul experimental şi controlul variabilelor 
 f. Metoda sociometrică; chestionarul (testul) sociometric, sociograma, indicatorii 

sociometrici. 
 g. Metoda anchetei; chestionarul, interviul. 
 h. Testul şi probele de cunoştinŃe; caracteristici, tipuri de teste; elaborarea şi 

utilizarea probelor de cunoştinŃe. 
 i. Întocmirea raportului de cercetare; valorificarea practică a rezultatelor cercetării.   
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