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Proba I – probă scrisă: Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate  
 

1. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare – conceptul de proces 
de învățământ, componente structurale, modele de abordare; conceptul de predare, predarea 
ca act de comunicare didactică; relația dintre predare – învățare-evaluare; strategii de 
instruire – concept, tipologie; 
 

2. Dimensiuni practice ale Curriculumului pentru învăţământ preşcolar şi ale 
Curriculumului învăţământ pentru primar; concept, structură, tipuri de curriculum, 
documente curriculare ; orientări şi practici noi în organizarea curriculumului: 
interdisciplinaritate, organizare de tip integrat, curriculum diferenţiat si personalizat; 
obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice; relaţia 
obiective – conţinuturi  – metode de predare – învăţare - evaluare; operaţionalizarea 
obiectivelor; Conţinutul învăţământului componentă de bază a curriculum-ului. 
 

3. Sistemul metodelor și mijloacelor de învăţământ specifice învăţământului preşcolar şi 
primar – definire, clasificare, caracteristicile principalelor metode, ; Sistemul mijloacelor 
de învăţământ – definire, funcții, valențe formative, limite, clasificare; 
 

4. Modalitaţi specifice de realizare a activităţilor didactice în învăţământul preşcolar şi 
primar; lecţia – modalitate fundamentală de organizare a activităţilor didactice; tipologia 
lecţiilor; organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare pe domenii experienţiale; 
activităţi de dezvoltare personală; activităţi integrate; 

 
5. Jocul – activitate dominantă în copilărie – definirea conceptului de joc; relația joc- 

dezvoltare – învățare; clasificarea jocurilor; jocul didactic – clasificare, metodologie; jocuri 
și activități alese; 

 
6. Evaluarea didactică în învăţământul preşcolar şi primar - funcții, strategii de evaluare; 

metode şi instrumente de evaluare - tradiţionale şi alternative; tipuri de itemi de evaluare; 
 

7. Profilul psiho-social al preșcolarului și școlarului mic – factorii dezvoltării 
psihice.dezvoltarea motricii în copilărie, dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea limbajului în 
copilărie, caracteristici ale afectivității în copilărie, devenirea și structura personalității în 
copilărie, specificul comportamentelor sociale; 

 



8. Reușita școlară – succes, insucces școlar, eșec școlar și abandon școlar; învățarea ca proces 
și ca produs; conceptul de învăţare şcolară; condiții interne şi externe ale învăţării; specificul 
învăţării la preşcolar şi şcolarul mic;  

 
9. Predarea-învătarea citit-scrisului în cadrul orelor de Comunicare in limba română în 

ciclul primar; 
 

10. Specificul abordării textelor literare în învățământul primar (lectura explicativă, 
elaborarea planului de idei, povestirea, personajul literar, modalități de abordare a textului 
liric); 
 

11. Predarea-învățarea elementelor de construcţie a comunicării în cadrul orelor de Limbă 
şi literatură română în ciclul primar; 
 

12. Formarea deprinderilor de exprimare scrisă (tipuri de exerciții: copiere, transcriere, 
dictări; scrierea imaginativă - compunerile școlare, scrierea funcțională); 
 

13. Metode de evaluare în cadrul orelor de Comunicare în limba română/ Limba şi literatura 
română. 
 

14. Forme de realizare a activităţilor specifice domeniului  experienţial  Limbă şi comunicare 
– Convorbirea, Povestirea și Repovestirea, Lectura după imagini, Memorizarea, Jocul 
didactic, Lectura educatoarei 

 
15. Strategii didactice de dezvoltare a capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare 

corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale, de educare a unei exprimări verbale 
corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; 
 

16. Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral prin activitățile din domeniul 
experiențial Limbă și Comunicare 

17. Metodologia dezvoltării capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii 
mijlocite de limbajul scris. 
 

18. Metodologia predării-învăţării-evaluarii numerelor naturale (construcţia mulţimii 
numerelor naturale în concentrele: „0-31”, ...,  „0-1.000.000”) şi a operaţiilor aritmetice cu 
numere naturale în invatamantul primar 
 

19. Metodologia predării-învăţării-evaluării elementelor de geometrie şi a mărimilor şi 
unităţilor de măsură în învăţământul primar 
 

20. Metodologia rezolvării şi compunerii de probleme în învăţământul primar conform cu 
cerinţele competenţelor din programa şcolară pentru disciplinele „Matematica şi explorarea 
mesiului” şi „Matematică” 
 

21. Metodologia predării- învăţarii-evaluării fracţiilor ordinare şi a operaţiilor cu fractii 
ordinare cu acelaşi numitori în învăţământul primar 



 
22. Metodologia formării reprezentărilor şi a prelimbajului matematic: elemente de logică 

generală; cifrele şi numerele naturale în concentrul 0-10;  construcţii de mulţimi; descrierea 
formelor (3D) şi a figurilor (2D); mărimi şi unităţi neconvenţionale de masură; etc. 
 

23. Metodologia proiectării a activităţilor matematice în contextul paradigmei învățării 
integrate;  
 

24. Tipuri de jocuri matematice specifice învăţământului preşcolar  
 

 
NOTĂ: Proba scrisă are durata de 3 ore. 
 
Proba scrisă cuprinde: 

- un subiect din tematica comunicată sub forma unui eseu structurat / argumentativ,  
- un subiect care vizează aplicarea noțiunilor de didactică la domeniul experiențial Limbă 

și comunicare (învățămant preșcolar) sau Limbă și comunicare/ Limba și literatura română 
(învățămant primar)  și un subiect care vizează domeniul experiențial Științe (învățămant 
preșcolar) sau Matematică și științe (învățămant primar).   
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