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TEMATICA PENTRU PROBA 1 – EXAMEN ORAL
1. Dinamica relației dintre predare și învățare
-

Modele de instruire și procesul educațional (teoria și metodologia instruirii, teoria și
metodologia curriculumului);

-

Strategii și metode de instruire (teoria și metodologia instruirii, metode și tehnici de
învățare/formare) ;

-

Procesul de învățare: determinații și mecanisme psihologice, sociale, axiologice și
pedagogice; specificități pe niveluri de vârstă: copilărie, adolescenţă și adulţi.
(psihologia educației, sociologia educației, teoria și metodologia curriculumului, teoria
și metodologia instruirii, metode și tehnici de învățare, educația adulților) ;

-

Noile tehnologii și rolul lor în predare și învățare (TIC, IAC, impact asupra teoriei și
metodologiei instruirii) ;

-

Managementul clasei de elevi - dimensiuni (ergonomică, psihologică, socială,
normativă, operațională, inovativă), condiții de aplicabilitate şi criterii de eficacitate.

-

Interacțiunea profesor - elev în școala contemporană (sociologia educației, psihologia
educației, managementul clasei).

2. Curriculumul național și evaluarea rezultatelor învățării în context european:
implicații instituționale și evaluative
-

Curriculum național: concept, componente, structură, funcții, tendințe (direcții) de
inovare (teoria și metodologia curriculumului);

-

Orientări și tendințe în proiectarea și organizarea curriculumului – planuri- cadru de
învățământ, programe școlare, manuale școlare, materiale suport de învățare (teoria și
metodologia curriculumului, teoria și metodologia instruirii) ;

-

Relația curriculum – evaluare; evaluarea competențelor/rezultatelor învățării (teoria și
metodologia curriculumului, teoria și practica evaluării) ;

-

Evaluarea educațională - forme, strategii, efecte, condiții de aplicabilitate, tendințe;

-

Implicații legislative, structurale și instituționale ale reformei curriculare: structura
sistemului de învățământ, managementul educațional, formarea cadrelor didactice etc.
(teoria și metodologia curriculumului, management educațional, politici educaționale).
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3. Diversificare și individualizare /personalizare în educație – perspective de abordare
-

Pedagogia diversității; diversitatea culturală ca resursă în procesul educațional (educație
interculturală, antropologie culturală și pedagogică);

-

Dificultățile de învățare în școală; strategii de intervenţie (psihopedagogia dificultăților
de învățare, psihologia educației) ;

-

Educație integrată și educație incluzivă. Educația și asistarea persoanelor cu CES
(psihopedagogia dificultăților de învățare, Educația persoanelor cu CES) ;

-

Rolul și strategiile consilierii educaționale și ale consilierii pentru carieră (consiliere
educațională, consiliere și orientare în carieră);

4. Școala și dezvoltarea socială și individuală sustenabilă
- Relația dintre școală și mediul social: influențe, condiționări (sociologia educației,
teoria și practica educației civice, psihologia educației, management educațional);
- Management și leadership în educație. Școala ca organizație care învață
(management educațional, sociologia educației) ;
- Factori ai dezvoltării personalităţii. Specificități ale dezvoltării în copilărie și la
vârstele adulte (psihologia educației, fundamentele pedagogiei, educația adulților etc.);
- Cercetarea în educație: paradigme, metode de colectare a datelor, elaborarea și
valorificarea datelor la nivelul practicilor profesionale. Aplicații . Studii de caz.
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CRITERII DE EVALUARE
Pe parcursul interviului se vor urmări cu prioritate:
1. capacitatea de a utiliza adecvat și cu acuratețe conceptele fundamentale specifice științelor
educației;
2. capacitatea de a utiliza resurse documentare/ bibliografice actuale și relevante pentru
argumentarea ideilor pedagogice exprimate;
3. capacitatea de a examina original impactul și implicațiile diverselor abordări și idei
pedagogice asupra practicii educaționale.
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