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A. Prezentare generală; concepŃie şi competenŃe fundamentale ale domeniului de
specializare
.
Noua Programă generală pentru disciplina PEDAGOGIE şi programele de

Pedagogie specifice diferitelor categorii de cadre didactice înscrise la examenele de
definitivare în învăŃământ sau de obŃinerea gradului didactic II sunt structurate astfel
încât asigură parcurgerea şi stăpânirea unei tematici diferenŃiate, relevante, moderne, cu o
sensibilă deschidere interdisciplinară.
Prezent programă reprezintă baza necesară pentru evaluarea/ testarea concepŃiei,
cunoaşterii , înŃelegerii şi interpretării principalelor roluri profesionale ale funcŃiei şi carierei
didactice în învăŃământul românesc, în temeiul cărora sunt proiectate, aplicate şi inovate
structurile şi unităŃile de competenŃe corespunzătoare statutului socio-profesional asumat
/jucat de cadrul didactic.
Pentru înŃelegerea cu claritate a valorilor conŃinute de acestei programe facem
precizarea că experŃii domeniului identifică şi acceptă existenŃa a cel puŃin două categorii de
competenŃe majore, precum şi a următoarelor principale tipuri de competenŃe asociate
fiecărui tip major:
1) transversale/generice –cognitive, sociale/interpersonale şi de dezvoltare personală;
2) profesionale – generale şi de specialitate.
Particularizând la domeniul profesional pe care îl avem în vedere, vom socoti drept
centrale următoarele categorii de competenŃe :
(1) pedagogice – definite de abilităŃile candidaŃilor de a proiecta, conduce şi evalua
procesul de instruire, în armonie cu procesele de cunoaştere, asistare şi intervenŃie
specializată a dezvoltării personalităŃii elevilor;
(2) psiho-pedagogice – exprimând cunoaşterea şi consilierea elevilor, luarea în
considerare a diferenŃelor în învăŃare, abordarea diferenŃiata a acestora, adaptarea şi
tratarea elevilor cu cerinŃe educative speciale ( copii cu dizabilităŃi ), precum şi a celor
dotaŃi .
(3) psiho-sociale - reflectate în capacităŃile de proiectare a strategiilor de stimulare,
control şi monitorizare a interacŃiunilor sociale cu elevii şi cu grupurile şcolare;

2

(4) manageriale – obiectivate în stăpânirea proceselor de planificare, de organizare
şi de conducere a clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulŃi, se
stimulare a relaŃiilor interpersonale pozitive
(5) instituŃionale – exprimate în

participarea la proiectele de dezvoltare

instituŃională , la iniŃierea şi promovarea inovaŃiilor; în angajarea unor relaŃii de
parteneriat socio-educaŃional cu familia, cu alte instituŃii şi organizaŃii care au
responsabilităŃi educaŃionale;
(6) managementul carierei -

implicând participarea la propria dezvoltare

profesională, la promovarea abilităŃilor reflective, la afirmarea unui stil propriu de
instruire şi de viaŃă profesională.
Acestor competenŃe li se asociază un registru bogat de valori, atitudini şi conduite
specifice profesiei didactice, care, de asemenea, constituie obiect al evaluării profesionale.
Integrate în registrul de scopuri, obiective şi Ńinte acest registru de valori, atitudini şi conduite
cuprinde explicit:
•

cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi pe relaŃii democratice;

•

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, în concordanŃă cu
idealul educaŃional;

•

crearea unui climat socio-afectiv securizant, în clasa de elevi şi în spaŃiul
educaŃional non-formal;

•

încrederea în puterea educaŃiei, in capacitatea de formare si dezvoltare a
individului

Examenele de definitivare în învăŃământ şi de obŃinere a gradului didactic II constând din
probe scrise – combinaŃie de itemi tip grilă şi de subiecte în construcŃie non-standard – va
avea în vedere testarea operativă a relevanŃei pregătirii iniŃiale pentru cariera didactică, din
perspectiva competenŃelor, a atitudinilor şi a valorilor prezentate anterior.
Într-un mod mai specific, evaluarea competenŃelor va avea în vedere următoarele
paliere / tipuri de definire si explicitare a competenŃelor, subsumate şi examinate
pentru fiecare categorie de competenŃe anterior listate ( 1 – 6), reflectate în structuri,
unităŃi şi indicatori de competenŃe generale şi specifice
a. competenŃe privind cunoaşterea, înŃelegerea şi de utilizarea
operaŃională adecvată a conceptelor pedagogice şi psiho-pedagogice;
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b. abilităŃi de explicare şi de interpretare a ideilor, a concepŃiilor, a
modelelor, a teoriilor şi a paradigmelor în domeniu;
c. competenŃe de tip practic - aplicativ şi de transfer, verificabile în
proiectarea, conducerea şi evaluarea activităŃilor de învăŃare, în utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente coerente de autocunoaştere şi de reflexivitate
profesională;
d. abilităŃi de gândire critică şi evaluativ-constructivă a unor
proiecte, procese şi fenomene prezente în teoria şi în practica educaŃională, în
rezolvarea de probleme în domeniul de studii
e. competenŃe privind educaŃia imaginativă şi domeniul
strategiilor specifice stimulării conduitei creativ-inovative în aria de referinŃă a
profesiei didactice.
ConcepŃia, principiile şi

criteriile

care stau la baza selecŃiei prezentei tematicii sunt

următoarele::
a) statutul şi competenŃele aferente carierei didactice ;
b) continuitatea progresivă cu valorile curriculare din modulul de pregătire
psiho-pedagogică iniŃială;
c) coerenŃa şi relevanŃa

conŃinuturilor si a unitatilor de competenta in

interiorul ariilor curriculare şi a unităŃilor de competenŃă;
d) eficacitatea practică şi socială a conŃinuturilorpentru registrul activităŃilor
desfăşurate de cadrul didactic în unităŃile şcolare din învăŃământul
preuniversitar, asociată cu interesele de bază ale elevilor cu care lucrează
şi/sau interacŃionează;
e)

raportarea

la

dificultăŃile

majore

pedagogice,

psiho-pedagogice,

psihosociale ş.a., întâmpinate de cadrele didactice în practica şcolară, la
nevoia de consolidare şi de rafinare a unor competenŃe dobândite în cadrul
procesului de formare si dezvoltare profesională;
f) adecvarea la parcursurile de formare/calificare , la parcursurile
reformei curriculare şi adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale,
economice şi tehnologice în schimbare
g) stabilitatea utilizării tematicii pe o perioadă medie de timp( circa 4 ani
şcolari); rata de actualizare ştiinŃifică – conceptuală, metodologică şi aplicativă
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este acceptată şi recomandată a se realiza şi într-un termen mai scurt în cazul
unor schimbări semnificative la nivelul paradigmelor sau abordărilor majore
din domeniul ariei curriculare sau al disciplinei/disciplinelor respective;
h) consensualitatea specialiştilor domeniului, exprimată la nivel
instituŃional sau al comunităŃii ştiinŃifice, reprezentate de centrele
universitare, în cooperare cu beneficiari, cu

ofertanŃi de formare acreditaŃi

de MECT;
i) dezvoltarea şi inovarea metodologică, prin reflecŃie asupra
teoriei şi practicii educaŃionale, la nivel naŃional şi internaŃional.

Tematică generală Gradul II
I. Educatia, invatamantul si societatea cunoasterii in sec. XXI: context, tendinte,
reforme. Documente si strategii UE si CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga,
Berlin).
II. Managementul calitatatii în educaŃie. Domenii, criterii, standarde si mecanisme
de asigurare a calitatii procesului si sistemului de invatamant din Romania.
III. Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogica. Educatia:
forme (formala, nonformala, informala), domenii educationale (educatia
intelectuala,
morala,
estetica
si
artistica,
fizica
si
sportiva,
tehnologica/profesionala). Noile educaŃii. Alternative educaŃionale.(Step-byStep, Montessori, Waldorf). Educatia permanenta. Autoeducatia.
IV. Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educaŃia, omul insusi/sinele
). Teorii fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian).
Mediile educationale.
V. Structura şi dinamica personalităŃii (temperament, caracter, aptitudini).
Motivatia pentru cariera didactica si managementul carierei didactice.
VI. Finalitatile educatiei: clasificare (ideal educational, scop, obiective) Taxonomii
(Bloom, Krathwohl, Harrow, D’Hainaut), proceduri de operationalizare.
Aplicatii.
VII. Teoria si metodologia curriculum-ului: statut epistemologic, dezvoltari
actuale, documente curriculare, teorii privind proiectarea si dezvoltarea
curriculumului scolar. Continuturi: concept, criterii de selectie, organizare,
modalitati de integrare curriculara (monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea,
interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea)
VIII. Procesul de învăŃământ – analiză conceptuală, abordări structural -sistemice ,
funcŃionale şi interacŃionale. Aplicatii.
IX. ÎnvăŃarea: delimitari conceptuale, conditii interne si externe, stiluri de invatare.
Teorii ale invatarii. AplicaŃii .
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X. Predarea: concept, modele, strategii, relatia stiluri de predare – stiluri de
invatare. AplicaŃii.
XI. Strategii didactice. Metode si tehnici moderne de invatamant (brainstorming,
SINELG, Fishbowl – tehnica acvariului – Mozaicul, Controversa
creativa/academica, Jocurile de spargere a ghetii / Ice Breaking etc.) Forme de
organizare a procesului de invatamant (frontal, grupal si individual). Instruirea
asistata de calculator. Interactiunea obiective-continuturi-strategii in instruirea
scolara. Aplicatii.
XII. Comunicare si relatii de comunicare pedagogica. didactica: modele.
Gestionarea conflictelor si prevenirea violentei in scoala. Aplicatii.
XIII. Evaluarea scolara: definire, etape, functii, forme, strategii si metode
(traditionale si complementare). Elaborarea probei de evaluare. Interactiunea
predare-invatare-evaluare: semnificatii si interpretari actuale. AplicaŃii.
XIV. Proiectarea, implementarea si evaluarea documentelor curriculare (plan,
programa, manual, auxiliare). AplicaŃii.
XV.
Succesul şi insuccesul şcolar: cauze şi forme de manifestare. Strategii de
abordare psihopedagogică a dificultăŃilor în învăŃarea şcolară. Programe de
intervenŃie personalizată. Asistenta psihopedagogica in scoala. AplicaŃii..
XVI. Managementul institutiei scolare: fundamente teoretico-metodologice. Stiluri
de conducere. Schimbare si dezvoltare organizationala. Descentralizare
invatamantului: rol, functii, mecanisme.
XVII.
Educatia elevilor cu nevoi speciale. Creativitate, inovaŃie şi educaŃie
pentru excelenŃă a copiilor/elevilor/tinerilor cu potenŃial aptitudinal ridicat.
Metode de cultivare a talentelor si de stimulare a creativitatii. Asigurarea
sanselor egale in educatie. Etica si nediscriminare.
XVIII.
Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei.
XIX. Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut,
roluri, competenŃe, standarde. Formare initiala si continua, evaluare
si.autoevaluare
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