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CONȚINUTURI:  

   

1. Reforma curriculară în învățământul primar. Conceptul de curriculum, Finalitatile 

invatamantului primar, Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar, Motivarea 

psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare, Invatarea prin cooperare la limba romana.  

 

2. Curriculumul de limba și literatură română în învățământul primar. Specificul 

curriculumului de limba romana in învatamantul primar. 

- Receptarea mesajului oral: strategii de formare a comportamentului de ascultator ; strategii de 

formare a campului auditiv (propozitie, cuvant, silaba, sunet); forme de activitati care contribuie 

la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV); modalitati de operare 

a relatiilor semantice în receptarea mesajelor orale (sinonimie, omonimie, antonimie, polisemie); 

Exprimarea orala: strategii de formare a comportamentului de emitator; componentele comunicarii 

dialogate; adaptarea la particularitatile interlocutorului; comunicarea prin imagini; metode si 

mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale;. 

-  Receptarea mesajului scris. Exprimarea scrisa,  Strategiile invatarii  citirii si scrierii la clasa I : 

metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I; specificul utilizarii mijloacelor de invatamant 

in lectiile de limba romana la clasa I; Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de 

invatare a citirii si scrierii: Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor 

semnificative ale  mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise: textul narativ, textul liric, 

textul nonliterar. Organizarea textului scris ăn funcție de scopul redactării. Particularități ale 

însușirii normelor limbii literare. Modalități de dezvoltare, fixare și nuanțare a vocabularului. 

Proiectarea conținuturilor la disciplinele opționale. 

 

3. Evaluarea – activitate de măsurare, de interpretare a datelor și de adoptare a deciziilor 

educationale. Rolul standardelor curriculare de performanta. Realizarea evaluarii nivelului de 

pregatire al elevilor in functie de standardele curriculare de performanta. Specificul aprecierii 

elevilor prin calificative. Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale. 

Evaluarea activitatilor extracurriculare. Criterii de selectare a manualelor scolare. Autoevaluarea 

cadrelor didactice.  
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