
 

 

 

 

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

sesiunea iulie 2022 

 

 

 
Probele examenului de licență la specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI 

PREȘCOLAR sunt:  

1. Probă scrisă – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate  

2. Proba orală – Prezentarea și susţinerea lucrării de licență  

 

Proba scrisă – Cunoștințe fundamentale și de specialitate conține subiecte de natură teoretică și 

aplicativă, pe baza programelor studiate pe parcursul celor trei ani de studii la disciplinele 

psihopedagogice și la didactica limbii și literaturii române. 

 

Proba orală - Susţinerea lucrării de licență. Lucrarea de licență include o parte teoretică și o parte 

aplicativă. Partea aplicativă (practică) a lucrării de licență poate lua forma unui proiect de cercetare 

ştiinţifică în domeniul educației sau un demers aplicativ, cu elemente educaționale, cum ar fi pachete 

de jocuri didactice, instrumente de evaluare, materiale didactice inovative, activități extracurriculare, 

monografii educaționale, studii de caz, abordări comparative etc. 

 

NOTĂ:  

Lucrarea de licență va fi depusă în perioada iunie 2022. 

Lucrarea de licență are caracterul unei examinări orale. La această probă, nota minimă de absolvire este 5 (cinci).  

Lucrarea de licență se evaluează prin examen oral, după proba scrisă de licență. Nu se admit contestații la această 

probă.  

 

DE REȚINUT!  

În realizarea lucrării de licență, studenții vor opta pentru un coordonator al lucrării dintre cadrele didactice 

titulare de curs.  

În Anexa acestei metodologii se vor regăsi:  

● lista temelor orientative propuse spre îndrumare de către fiecare profesor pentru lucrările de licență; 

● criterii de evaluare a lucrării de licență; 

● modelul de copertă pentru lucrarea de licență. 

 

* MEDIA MINIMĂ DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ este 6,00 (șase). 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENȚĂ 



 
SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 

PROBA: CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE 

SESIUNEA: IULIE 2022 

 

 

I. Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului. Teoria și metodologia 

instruirii. Teoria şi practica evaluării   

1. Relația pedagogie - educație. Structura acțiunii educaționale 

2. Ipostaze, funcții, forme și dimensiuni ale educației 

3. Educabilitatea ca relaţie ereditate – mediu – educaţie  

4. Formarea comportamentului psihomoral la vârsta preșcolară/școlară mică 

5. Finalităţile sistemului educațional. Definirea conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiective, 

competențe. Finalitățile educaţiei timpurii și ale învățământului primar. Sistemul de competențe 

promovat în curriculum național: competențe-cheie, competențe generale și specifice. 

6. Curriculum în învăţământul preșcolar și primar 

● Conceptul de curriculum. Tipuri de curriculum. Modele curriculare  

● Orientări şi practici în organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare de tip 

integrat, curriculum diferenţiat și personalizat 

● Documente curriculare (învățământ primar): planul-cadru, programele şcolare, manuale   

● Aspecte specifice ale curriculumului în educația timpurie - principii și valori fundamentale, 

plan de învățământ, metodologia de aplicare a planului de învățământ, domenii de dezvoltare, 

domenii experiențiale, activități de învățare, organizarea și amenajarea spațiului educațional și rolul 

centrelor de interes 

7. Procesul de învăţământ: concept, structură, dimensiuni, caracteristici. Procesul de învăţământ 

ca interacţiune dinamică între predare, învăţare şi evaluare. 

8. Metodologia instruirii, mijloacele de învățământ și formele de organizare a procesului 

instructiv-educativ  

● Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristici, categorii de metode utilizate în 

învăţământul preșcolar și primar (de comunicare, de explorare, de acțiune, pentru dezvoltarea 

gândirii critice, pentru dezvoltarea creativității, de învățare prin cooperare etc.) 

● Mijloace de învățământ: definiție, funcții, clasificarea mijloacelor didactice utilizate în 

învăţământul preșcolar și primar, modalităţi de integrare în activitatea didactică 

● Forme de organizare a instruirii: frontal, grupal, individual. Lecţia - formă fundamentală de 

organizare a activităţii didactice. Tipuri de lecții. Activităţi realizate în mediul extraşcolar 

9. Proiectarea pedagogică a activităţilor instructiv-educative în învăţământul preșcolar și 

primar: concept, etape și documentele de proiectare elaborate în învățământul preșcolar și primar  

10. Evaluarea didactică – activitate de măsurare, de interpretare a datelor şi de adoptare a 

deciziilor educaţionale în învăţământul preșcolar/primar 

● Docimologia - știința evaluării. Operațiile, funcții și forme ale evaluării didactice 

● Metode de evaluare tradiționale și complementare 

● Tehnici de evaluare (itemi; tipologia itemilor) și instrumente de evaluare utilizare în practica 

şcolară 
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II.   Psihologia dezvoltării. Psihologia educației. Fundamentele psihopedagogiei speciale  

1. Particularităţile de dezvoltare (cognitivă, afectivă și psihosocială) la copilul preşcolar 

2. Particularităţile de dezvoltare (cognitivă, afectivă și psihosocială) la scolarul mic 

3. Personalitatea preșcolarilor/școlarilor  în context educațional 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
https://nou.siphd.ro/f/2021/00000037282.pdf
https://nou.siphd.ro/f/2021/00000037282.pdf
https://nou.siphd.ro/f/2021/00000037282.pdf


4. Corelația învăţare - procese şi activităţi psihice 

5. Incluziunea copiilor cu CES în grădiniță/școală. 
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III. Limba și literatura română 

1. Fonetica limbii române. 

2. Vocabularul limbii române. 

3. Morfosintaxa claselor lexico-gramaticale. 

4. Subordonate circumstanțiale și necircumstanțiale. 

5. Romantism și clasicism în lirica eminesciană. 

6. Repere în evoluția prozei scurte românești. 

7. Vârste ale romanului românesc interbelic și postbelic. 

8. Momente importante în evoluția dramaturgiei românești. 

9. Repere ale liricii românești interbelice și postbelice. 
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Note: 

1. Proba scrisă are durata de trei ore. 

2. În elaborarea răspunsurilor se recomandă adoptarea unei perspective practic-aplicative, 

oferirea de ilustrări şi exemplificări didactice, realizarea de analize critice ale diferitelor aspecte 

pedagogice abordate. 

3. În evaluarea probelor scrise se vor urmări: 

a. calitatea, consistenţa şi coerenţa ideilor şi a exemplificărilor oferite; 

b. calitatea şi valoarea pragmatică a limbajului pedagogic utilizat; 

c. gradul de originalitate şi creativitate în conceperea şi structurarea răspunsului. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


