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I. Prezentare 

 

În conformitate cu art 242, alin. (1) și alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, formarea continuă a cadrelor didactice 
cuprinde dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră, realizat prin gradul didactic II şi 
gradul didactic I. 

Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a 
unui plus de profesionalizare, confirmat prin rezultatele obținute la probe special 
concepute pentru a pune în evidență valoarea adăugată achiziționată în intervalul 
parcurs de la obținerea definitivării în învăţământ. Pentru evaluarea nivelurilor de 
competențe didactice, candidaţii trebuie să promoveze următoarele probe: 

- o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare 
curente eşalonate pe parcursul celor 4 ani; 

- un test din metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, 
elaborat pe pe baza unei tematici și bibliografii din programele în vigoare, aprobate prin 
ordin de ministru; 

- o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul 
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, care cuprinde şi elemente de psihologie şi de 
sociologie educaţională.  

Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a 
unui nivel înalt de maturitate profesională și expertiză. Pentru evaluarea nivelurilor de 
competențe didactice, candidaţii trebuie să promoveze următoarele probe: 

a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de 
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, pentru fiecare specialitate în parte; 

b) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin o inspecţie şcolară curentă, 
eşalonate pe parcursul celor 2 ani; 

c) elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice, sub îndrumarea unui conducător 
ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu; 

d) susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, în faţa comisiei instituite, conform 
metodologiei Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, pentru obținerea 
gradului didactic I. 

Elaborarea lucrării metodico-științifice este o probă menită să pună în evidență 
capacitatea candidatului de a valorifica experiența didactică acumulată la catedră, de a 
investiga folosind adecvat metodologia cercetării științifice și pedagogice. 

Conform prevederilor art. 4 alin.1 din OMECTS nr. 5561/2011 privind aprobarea 
Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare, gradele didactice pot fi obţinute la una dintre 
specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una 
dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind 
disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs 
valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

Conform prevederilor art. 18 din OMECTS nr. 5561/2011 privind aprobarea 
Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare, subiectele pentru probele de examen pentru 
obţinerea gradelor didactice, se stabilesc în plenul comisiei de examinare, pe baza unei 
tematici şi bibliografii din programele în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului 
educaţiei naţionale. 

Conform prevederilor art. 34 OMECTS nr. 5561/2011 privind aprobarea 
Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare, colocviul de admitere se susţine pe baza unei 
tematici şi a unei bibliografii, aprobate anual de fiecare centru de perfecţionare abilitat 
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de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, din programele în vigoare - 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru fiecare specialitate în parte. 

 
II. Competențe generale ale cadrului didactic  

(educatoare/ institutor/ profesor pentru învățământul preșcolar) 
 
Proiectarea activităţilor educaţionale 

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte, decodifică, 
identifică elemente de 
curriculum (modele de 
proiectare curriculară, 
tipologia activităţilor şi 
strategiilor didactice etc.) 
în activitatea instructiv-
educativă în grădiniţa de 
copii. 
- Utilizează un limbaj 
psihopedagogic ştiinţific. 

- Identifică nevoile de 
învățare ale preşcolarilor 
şi stabileşte obiective 
educaţionale informative 
şi formative în funcţie de 
particularităţile de grup şi 
individuale. 
 

- Îşi asumă modul de 
organizare a unui demers 
didactic. 
 

 
Conducerea şi monitorizarea procesului de instruire 

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaște în mod 
elementar modul de 
organizare şi conducere a 
activităţilor instructiv-
educative.  

- Asigură adecvarea 
strategiilor de instruire la 
caracteristicile individuale 
și de grup ale preşcolarilor. 

- Se adaptează flexibil la 
condiţiile curriculare 
concrete. 

 
Evaluarea activităţilor educaţionale 

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte funcţiile 
evaluării precum și unele 
metode şi instrumente de 
evaluare specifice 
învăţământului preşcolar. 

- Elaborează probe și 
instrumente de evaluare 
simple. 

- Manifestă disponibilitate 
de îmbunătățire a 
instrumentarului de 
evaluare folosit. 

 
Integrarea şi utilizarea TIC în educaţie  

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte terminologia 
specifică TIC şi înțelege 
rolul interacţiunii dintre 
preşcolar – computer . 

- Identifică unele activităţi 
sau secvenţe de 
activitate care pot fi 
realizate cu ajutorul TIC. 

- Proiectează, în condiţii 
de autonomie restrânsă, 
unele secvențe de 
învăţare care presupun 
utilizarea TIC. 

 
Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a preşcolarilor  

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte unele metode 
și tehnici de consiliere şi 
tratare diferenţiată a 
copiilor preşcolari  

- Reflectează asupra 
consecinţelor ce decurg 
din aplicarea diferitelor 
metode și tehnici de 

- Manifestă deschidere 
pentru a experimenta noi 
metode şi tehnici de 
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consiliere şi de tratare 
diferenţiată a copiilor 
preşcolari  

cunoaştere şi consiliere a 
preşcolarilor . 
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Managementul grupei de preşcolari 

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte diferite teorii cu 
privire la asigurarea 
managementului grupei de 
preșcolari. 
 

- Creează un mediu 
ambiant plăcut pentru  
grupa de preșcolari care i-
a fost încredințată. 
- Antrenează copiii în 
organizarea sălii şi a 
mediului curricular. 

- Este dispus să accepte 
sfaturi pentru mai buna 
organizare a mediului de 
învățare și a grupei de 
preșcolari. 

 
Dezvoltarea instituţională a unităţii de învăţământ preşcolar şi dezvoltarea de 
parteneriate  
grădiniţă - comunitate 

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte unele  instituţii 
din comunitatea locală 
care se află în legătură cu 
unitatea de învăţământ 
preşcolar . 

- Realizează un schimb 
minimal de informaţii, prin 
diferite canale de 
comunicare, cu diferiți 
parteneri educaţionali. 

- Se implică în stabilirea 
unor legături între 
grădiniță și comunitatea 
locală. 

 
Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte şi înţelege cu 
obiectivitate nivelul 
propriei pregătiri 
profesionale. 

Își elaborează proiecte de 
dezvoltare personală și 
profesională. 

- Manifestă o conduită 
(auto)reflexivă 
asupra activităţilor 
profesionale şi personale. 

 
Cercetare educaţională aplicativă 

CUNOŞTINŢE ABILITĂŢI ATITUDINI 

- Cunoaşte unele modele 
de elaborare a design-ului 
unei cercetări 
educaţionale. 

- Elaborează micro-
proiecte de cercetare 
educaţională în condiţii de 
asistenţă şi consiliere 
metodologică. 

- Manifestă o atitudine 
favorabilă faţă de 
cercetarea educaţională. 
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III. Metodica predării limbii și literaturii române și universale pentru 

copii 

 

1. Didactica specialității pentru proba scrisă la examenul pentru  

obținerea gradului didactic II 

 

Competențe specifice 

Candidații vor demonstra următoarele competenţe specifice: 

• identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate; 

• identificarea şi analiza principalelor elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj 

specifice texturilor epice, lirice și dramatice; 

• evidențierea caracterului formativ al textelor studiate; 

•  respectarea normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi 

folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice, compatibile cu situaţia de 

comunicare; 

• valorificarea relaţiilor de sinonimie, antonimie, omonimie, polisemie în organizarea 

mesajului scris; 

• elaborarea unei argumentări scrise pe baza textelor studiate; 

• utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la 

mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată; 

• utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii, prin 

folosirea unor tehnici eficiente de activitate intelectuală; 

• identificarea organizării morfologice şi sintactice a textelor realizând corelații inter-

/intradisciplinare. 

 

Tematica 

• Clasificarea și structura activităților de joc didactic 

• Povestirile copiilor (repovestirile si povestirile create de copii). Metodica desfășurării 

lor 

• Memorizările. Clasificare. Structură 

• Structura activității de lectură după imagini. Valori formative 

• Convorbirea. Tematică. Structură 

• Jocuri de creație, cu subiecte din povești și basme 

 

Bibliografie 

• Magdalena Dumitrana, Educarea limbajului în învățământul preșcolar, vol. I și II, 

Editura Compania, București, 1999, 2001. 

• Florica Mitu, Metodica activităților de educare a limbajului, Editura Pro Humanitas, 

Bucuresti, 2000. 

•  

NOTĂ: Bibliografia include și Curriculumul pentru învăţământul preşcolar valabil în 

anul școlar în care se susține examenul. 
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2. Tematica si bibliografia pentru colocviul de admitere  

la examenul pentru obținerea gradului didactic I 

 

• Particularități ale învățării limbii române prin intermediul cântecului, jocului și poeziei 

• Jocul de rol și dramatizarea – metode de învățare a limbii române în grădinițele cu 

predare în limba maghiară şi germană 

• Valențe formativ-educative ale poveștilor și povestirilor în limba română, în 

grădinițele cu predare în limba maghiară şi germană 

• Transfer și interferență în învățarea limbii române în grădinițele cu predare în limba 

maghiară şi germană 

• Strategii de formare și dezvoltare a comportamentului de emițător și/sau receptor de 

mesaje orale în limba română în grădinițele cu predare în limba maghiară şi germană 

• Rolul jocului în învățarea limbii române în grădinițele cu predare în limba maghiară 

şi germană 

• Învățarea limbii române în activitățile integrate din grădinițele cu predare în limba 

maghiară şi germană 

• Proiectele tematice și dezvoltarea exprimării în limba română a preșcolarilor din 

grădinițele cu predare în limba maghiară şi germană 

• Rolul metodelor învățării prin cooperare în dezvoltarea exprimării în limba română a 

preșcolarilor din grădinițele cu predare în limba maghiară şi germană 

• Învățarea limbii române prin intermediul activităților liber-alese și a celor de 

dezvoltare personală în grădinițele cu predare în limba maghiară şi germană 

 

Bibliografie 

• Magdalena Dumitrana, Educarea limbajului în învățământul preșcolar, vol. I și II, 

Editura Compania,București, 1999, 2001. 

• Florica Mitu, Metodica activităților de educare a limbajului, Editura Pro Humanitas, 

Bucuresti, 2000. 
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IV. METODICA PREDĂRII LIMBII GERMANE 

 

1. NOTĂ DE PREZENTARE 

1.1. Prezentare  

Programa se adresează educatoarelor/institutoarelor/profesorilor pentru învățământul 

preșcolar cu predare în limba germană maternă. Programa este structurată pe 

competenţele, conţinuturile şi principiile cerute de documentele oficiale în vigoare. Prin 

diversitatea conţinuturilor această programă este în concordanţă cu direcţiile 

contemporane europene în formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preșcolar. 

La baza elaborării programei stă principiul continuităţii formării iniţiale şi continue, realizat 

prin evoluţie în carieră şi dezvoltare personală. 

 

1.2. Competenţe generale 

• Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice de 

specialitate şi metodice pentru disciplina de specialitate; 

• Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinelor de specialitate şi problemele 

de învăţare specifice domeniului de pregătire;  

• Integrarea conţinuturile de specialitate în contextul altor ştiinţe; 

• Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru 

proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi 

specificului clasei; 

• Aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii predării şi învăţării 

limbii germane la nivelul grădiniţei  

 

2. DIDACTICA SPECIALITĂŢII PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL PENTRU 

OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II 

2.1. Competențe specifice 

• Cunoaşterea aprofundată a mecanismelor de învăţare a unei limbi raportate la 

învăţarea limbii germane; 

• Valorificarea conținuturile metodicilor de specialitate, în vederea formării la copiii 

preşcolari a competențelor cheie și transversale; 

• Realizarea de conexiuni intra-/interdisciplinare, în contexte educaționale specifice 

învățământului preşcolar;  

• Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel 

încât să dezvolte aptitudini operatorii, afective şi atitudinale;  

• Utilizarea tehnologiilor informaţionale în demersul didactic;  

• Stimularea potenţialului fiecărui copil de dezvoltare a gândirii critice și a creativităţii, 

acordarea atenţiei diferitelor stiluri de învăţare şi nevoi ale copiilor; 

• Elaborarea, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor 

sau competenţelor vizate;  

• Asigurarea raportului informativ-formativ şi al caracterului practic-aplicativ al 

cunoştinţelor de didactică. 
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2.2. Tematica 

A. Deutsche Kinder- und Jugendliteratur 

❖ Kinder- und Jugendliteratur 

➢ Die Definition der Kinder- und Jugendliteratur.  

➢ Geschichtlicher Überblick zur Kinder- und Jugendliteratur.  

➢ Die Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur.  

➢ Die Bedeutung der Kinderliteratur für die Entwicklung der Persönlichkeit des 

Kindes 

➢ Kinderliteraturautoren (E. Kästner, M. Ende, Janosch, P. Härtling, A. Lindgren, 

Enid Blyton, C. Funke, O. Preußler, P. Maar) 

➢ Kinderbücher. Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie 

➢ Ganzheitlicher und handlungsorientierter Literaturunterricht 

➢ Ästhetische Bildung mithilfe des Kinderbuchs 

➢ Sprachförderung mithilfe des Kinderbuchs  

➢ Unterrichtsmethoden zum Umgang mit Kinderliteratur 

❖ Das Bilderbuch  

➢ Begriffsbestimmung.  

➢ Die Beurteilung des Bilderbuches nach pädagogischen, psychologischen und 

literar-ästhetischen Gesichtspunkten 

➢ Bilderbuch und kindliche Entwicklung 

➢ Sprachförderung mithilfe des Bilderbuchs 

❖ Kinderreime und – verse 

➢ Die thematische Vielfalt und die Arten des Kinderreimes und Kinderverses 

(Trostreime, belehrende Reime, Beschäftigungs- und Spielreime, Abzählreime, 

Rätselreime, Schnellsprechverse (Zungenbrecher), Wiegenlieder 

(Schlummerlieder), Neck- und Scherzreime, Unsinnverse (Nonsensverse), 

sonstige Reime) 

➢ Kindergedichtautoren (H.v. Fallersleben, V. Blüthgen, Chr. Morgenstern, J. 

Ringelnatz, E. Kästner, J. Krüss, J. Guggenmos, P. Hacks) 

➢ Dramatisierungsmöglichkeiten der Kinderlyrik 

❖ Das Märchen 

➢ Begriffsbestimmung 

➢ Märchensammler 

➢ Das Volksmärchen. Beispiele 

➢ Das Kunstmärchen. Beispiele 

➢ Arbeit mit Märchen im Kindergarten 

➢ Dramatisierungsmöglichkeiten der Märchen 

❖ Die Fabel 

➢ Begriffsbestimmung. Beispiele 

➢ Autoren (Lessing, Äsop, La Fontaine) 

➢ Arbeit mit Fabeln im Kindergarten 

❖ Literacy  
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B. Didaktik und Methodik 

❖ Die Teilbereiche des Lehrplans und ihre integrative Behandlung 

➢ Der Lehrplan 

➢ Der Stoffverteilungsplan 

➢ Planung einer Unterrichtseinheit 

➢ Der Lektionsplan, Lernzielbeschreibung 

❖ Didaktische Prinzipien für den Kindergarten 

❖ Der Tagesablauf (Morgenkreis, Freispiel, Übergänge) 

❖ Sprecherziehung 

➢ Ziele und Aufgaben 

➢ Sprachförderung im Kindergarten 

➢ Beispiele von altersangemessenen Sprechsituationen 

➢ Wortschatzerweiterung 

❖ Vorlesen im Kindergarten 

❖ Umgang mit Literatur im Kindergarten (Literacy) 

❖ Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb 

➢ Vorbereitung auf das Lesen und Schreiben im Kindergarten 

❖ Medieneinsatz im Kindergarten 

❖ Das Spiel im Kindergarten. Ziele und Methoden 

➢ Das Freispiel 

➢ Das geleitete Spiel 

➢ Spielecken-Angebote 

❖ Integrierte Aktivitäten/ fächerübergreifende Aktivitäten 

❖ Außerschulische Aktivitäten 

❖ Die Evaluation im Kindergarten 

❖ Methoden im Kindergarten 

➢ das Gespräch 
➢ die Gedächtnisübung 
➢ die Beobachtung 
➢ die Bildbetrachtung/Bildbeschreibung 
➢ das Erzählen und Vorlesen 
➢ das Rollenspiel 
➢ das didaktische Spiel 
➢ das Experiment 
➢ das Arbeitsblatt 
➢ das Portfolio 
➢ das Projekt 
➢ andere interaktive Methoden (6 Hüte-Methode, Würfel-Methode, Brainstorming, 

usw.) 
 

 

 
3. BIBLIOGRAFIE 

1) ***: Curriculum für den Kindergarten 
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2) Bäck, Gabriele; Bayer-Chiste, Natalie; Hajszan, Michaela (2002): Tagein - 

Tagaus: Kindergartenalltag macht Kinder kompetent, G & G Kinder- u. 

Jugendbuch 

3) Bäck, Gabriele; Bayer-Chiste, Natalie; Hajszan, Michaela (2008): Praktisch 

didaktisch: Grundlagen der Kindergartendidaktik, G & G Kinder- u. Jugendbuch 

4) Böcher, Hartmut Hrsg.(2013): Erziehen, bilden und begleiten. Bildungsverlag 

EINS 

5) Bostelmann, Antje; Finl, Michael (2015): Koffertheater & Co: Kreative 

Projektideen zur Sprachförderung in Krippe und Kita, Bananenblau 

6) Böttcher, Ingrid, Becker-Mrotzek, Michael (2003): Texte bearbeiten, bewerten 

und benoten. Cornelsen Verlag 

7) Braun, Daniela (2011): Kreativität in Theorie und Praxis: Bildungsförderung in 

Kita und Kindergarten, Verlag Herder 

8) Christiani, Reinhold (2004): Schuleingangsphase neu gestalten. Cornelsen 

Verlag 

9) Fürst, Iris Andrea; Helbig, Elke; Schmitt, Vera: Kinder- und Jugendliteratur: 

Theorie und Praxis mit Zusatzmaterialien auf CD-ROM, Kieser, 2008 

10) Füssenich, Iris, Löffler, Cordula (2008): Schriftspracherwerb. Einschulung, erstes 

und zweites Schuljahr. Ernst Reinhardt Verlag 

11) Gansel,  Carsten (2010): Scriptor Praxis - Deutsch: Moderne Kinder- und 

Jugendliteratur: Vorschläge für einen kompetenzorientierten Unterricht, 

Cornelsen Verlag Scriptor 

12) Granzow-Emden, Matthias (2013): Deutsche Grammatik verstehen und 

unterrichten. Narr Francke Attempto Verlag 

13) Huppertz, Norbert (2003): Fremdsprachen im Kindergarten: Didaktik - Methodik 

- Praxis (element - Freiburger Schriften zur Elementarpädagogik), Oberried   

14) Jank, Werner; Meyer, Hilbert (2002): Praxisbuch Meyer: Didaktische Modelle: 

Buch mit didaktischer Landkarte, Cornelsen Scriptor 

15) Jeuk, Stefan (2010): Deutsch als Zweitsprache in der Schule, Kohlhammer 

16) Kasüschke, Dagmar (2010): Didaktik in der Pädagogik der frühen Kindheit, Carl 

Link 

17) Kollmann, Irmgard (2011): Frühpädagogik - arbeiten mit Kindern von 0 bis 3 

Jahren: Ein Lehrbuch für sozialpädagogische Berufe, Bildungsverlag EINS 

18) Lange, Günter (2005): Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur - Bd. 1: 

Grundlagen – Gattungen, Schneider Verlag 

19) Leuchter, Miriam (2010): Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Klett und Balmer 

Verlag, Zug 

20) Maier, Wolfgang (1999): Deutsch lernen in Kindergarten und Grundschule. Don 

Bosco Verlag 

21) Marquardt,  Manfred (2007): Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur: Lehr-

/Fachbuch, Stam 

22) Neuß, Norbert (2010): Grundwissen Elementarpädagogik: Ein Lehr- und 

Arbeitsbuch, Cornelsen Scriptor 
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23) Neuß, Norbert (2013): Grundwissen Didaktik für Krippe und Kindergarten, 

Cornelsen Scriptor 

24) Pahlow, Heike (2010): Deutsche Grammatik  einfach, kompakt und übersichtlich. 

Engelsdorfer Verlag 

25) Richter, Karin; Hurrelmann,  Bettina (2004): Kinderliteratur im Unterricht: 

Theorien und Modelle zur Kinder- und Jugendliteratur im pädagogisch-

didaktischen Kontext, Juventa 

26) Sasse, Ada, Valtin, Renate (Hrsg.) (2005): Lesen lehren, BDeutsche Gesellschaft 

für Lesen und Schreiben. 

27) Stănescu, Mirona (2010): „Tranquilla Trampeltreu die beharrliche Schildkröte“ 

(Michael Ende) – ein Inszenierungsvorschlag nach dem SAFARI-Modell, in: 

Neue Didaktik 2/2010 

(http://dppd.ubbcluj.ro/germ/neuedidaktik/artikel/2010%202/6stanescu.pdf) 

28) Stănescu, Mirona (2010): Theaterpädagogik: Das Safari-Modell von Gabriele 

Czerny, in: Neue Didaktik 2/2010  

(http://dppd.ubbcluj.ro/germ/neuedidaktik/artikel/2010%202/4stanescu.pdf)   

29) Thiesen, Peter (2014): Die gezielte Beschäftigung im Kindergarten. Lambertus 

Verlag 

30) Thiesen, Peter; Ellemann, Walter (2013): Sozialpädagogische Praxis: Band 5 - 

Bildungsarbeit im Kindergarten erfolgreich planen, Cornelsen Scriptor 

31) Tracy, Rosemarie (2008): Wie Kinder Sprachen lernen: Und wie wir sie dabei 

unterstützen können, Francke 

32) Weinkauff, Gina; von Glasenapp, Gabriele: Kinder- und Jugendliteratur. 

StandardWissen Lehramt,  UTB, 2010 

33) Wild, Reiner: Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, Metzler, 

2007 

 

4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU COLOCVIUL DE ADMITERE LA 

EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I.: 

4.1. Teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei 

lucrări metodico-ştiinţifice 

• Design und Projektmanagement der pädagogischen Forschung: Etappen, 

Entwicklung und Umsetzung eines Forschungsprojektes 

• Methoden und Instrumente der Datenerhebung: Analysemethode, 

Beobachtungsmethode, Umfrage, Fragebogen, Interview, Fallstudienmethode, 

Analyse von Schuldokumenten 

• Das Experiment und die experimentelle Methodik: Struktur der experimentellen 

Methode, Variablen, experimentelle Gruppen, Phasen eines Experiments, das 

psychopädagogische Experiment 

• Elemente der Messung, statistische Analyse und Interpretation der Daten in der 

pädagogischen Forschung  

• Erarbeitung, Diskussion und Abschluss des Forschungsberichts: Synthese, 

Systematisierung und Präsentation der Daten (Tabellen, Diagramme, 

synthetische Indikatoren); die Struktur eines Forschungsberichts 
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• Ausarbeitung der Intervention und der pädagogischen Entwicklung: 

Stellungsnahme zur Umsetzung der Schlussfolgerungen in praktische  

Lösungen  

 

4.2. Teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia 

• Curriculum und Lehrplanmanagement im Kindergarten 

• Richtlinien der  zeitgenössischen Lehr- und Lerntheorie und Praxis für den 

Kindergarten 

• Strategien und moderne Methoden des Lehrens und Lernens und der 

Beurteilung im Kindergarten  

• Klassenmanagement: aktuelle Ansätze der Rollen und Funktionen der 

Erzieher/Innen,  Konfliktsituationen und Krisen im Kindergarten, 

Interventionsstrategien und -techniken der Lehrpersonen 

 

4.3. Bibliografie 

1) Bevot, Gislinde, Huwendiek, Volker (2008): Leitfaden Schulpraxis: Pädagogik 

und Psychologie für den Lehrberuf, Cornelsen Scriptor 

2)  Christiani, Reinhold; Metzger, Klaus Martin (2007): Fundgrube Klassenführung: 

Das Nachschlagewerk für jeden Tag, Cornelsen 

3)  Eichhorn, Christoph (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und 

Schüler guten Unterricht gestalten, Klett-Cotta 

4)  Leuchter, Miriam (2010): Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Klett und Balmer 

Verlag, Zug 

5) Maier, Wolfgang (1999): Deutsch lernen in Kindergarten und Grundschule. Don 

Bosco Verlag 

6)  Neuß, Norbert (2010): Grundwissen Elementarpädagogik: Ein Lehr- und 

Arbeitsbuch, Cornelsen Scriptor 

7) Neuß, Norbert (2013): Grundwissen Didaktik für Krippe und Kindergarten, 

Cornelsen Scriptor 

8)  Nolting, Hans-Peter (2014): Störungen in der Schulklasse: Ein Leitfaden zur 

Vorbeugung und Konfliktlösung, Beltz  

9)  Reuter, Stefanie (2008): Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus. 

Lehr- und Lerntheorien Taschenbuch, Grin Verlag GmbH 

10) Thiesen, Peter (2014): Die gezielte Beschäftigung im Kindergarten: Vorbereiten 

- Durchführen – Auswerten, Lambertus 

11) Thomas, R. Murray, Feldmann, Birgitt (2002): Die Entwicklung des Kindes: Ein 

Lehr- und Praxisbuch, Beltz 

12) Uhlig, Bettina Hrsg.(2010): Bildung in der Kindheit – das Handbuch zum Lernen 

in Kindergarten und Grundschule. Kallmeyer in Verbindung mit Klett 
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V. Metodica predării activităților instructiv-educative  

în grădinița de copii (învățământ preșcolar în limba germană) 

 

1. Competenţe generale 

❖ Competenţe de organizare instituţională si de management al resurselor umane 

➢ de a participa la lucrul în grup; 

➢ de a organiza activităţi cu grupe de prescolari sau adulti; 

➢ de a organiza timpul, spaţiul si resursele de care dispune institutia; 

➢ de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 

➢ de a favoriza stabilirea unor acorduri/ parteneriate, de a colabora cu alţi 

educatori/specialisti în realizarea unor proiecte de interes comun, înăuntrul 

instituţiei prescolare si in afara acesteia; 

➢ de a planifica activităţi educaţionale cu parteneri din alte organizaţii din 

comunitatea locală; 

 

❖ Competenţe de relaţionare 

➢ de a-şi asuma responsabilităţi; 

➢ de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităţi; 

➢ de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile 

cu prescolarii; 

➢ de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; 

➢ de a stimula stabilirea unor relaţii cu caracter interpersonal în general și între 

prescolari, in special; 

➢ de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; 

➢ capacitate de empatie; 

➢ comportament asertiv; 

➢ de autocontrol comportamental; 

➢ de a interacţiona cu uşurinţă cu prescolarii, cu adultii din gradinita si cu alti posibili 

parteneri profesionali; 

 

❖ Competenţe de comunicare 

➢ de a asculta activ; 

➢ de a formula întrebări relevante ; 

➢ de a reformula anumite enunţuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; 

➢ de a sustine discuţii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor,adapatand 

limbajul in raport cu interlocutorul ; 

➢ de a selecta secvenţe informative şi acţionale prin raportare la specificul varstei; 

➢ de a crea oportunităţi de feed back preşcolarilor; 

➢ capacitate de control si autocontrol al comunicarii nonverbale si paraverbale; 

➢ de a pune în acord poziţii aparent contradictorii; 

➢ capacitatea de a redacta texte si de ale sustine in maniera orala, diferentiind 

specificitatea limbajului scris si a celui oral ; 

 



14 

 

2. Didactica specialităţii pentru proba scrisă la examenul pentru obţinerea 

gradului II 

 

Competenţe specifice 

❖ Competenţe de organizare a grupei de prescolari 

➢ de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de 

învăţare; 

➢ de a gestiona spaţiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba 

scopurilor educaţionale vizate; 

➢ de a corela diferite tipuri de activităţi şi de a le orienta în direcţia realizarea 

scopurilor educative vizate; 

➢ de a pune diferite tipuri de activităţi în slujba rezolvării nevoilor reale ale 

prescolarilor; 

➢ de a gestiona eficient spaţiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune 

în slujba scopurilor educaţionale vizate; 

➢ de a corela cu eficienta maxima diferite tipuri de activităţi şi de a le orienta în 

direcţia realizarea scopurilor educative vizate; 

➢ de a realiza situatii de invatare creative si care sa vizeze creativitatea prescolarilor 

 

❖ Competenţe de planificare 

➢ de a identifica nevoile elevilor; 

➢ “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official 

➢ de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica; 

➢ de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite; 

➢ de corelare a metodologiei de predare si evaluare, a mijloacelor didactice cu 

obiectivele propuse; 

➢ de autoreglare permanenta a demersurilor proiective; 

➢ de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri; 

➢ de proiectare didactica in maniera disciplinara si interdisciplinară, cu respectarea 

principiilor transdisciplinaritatii; 

➢ de a realiza activitati de coordonare metodologica in domeniul planificarii didactice 

pentru debutanti 

 

❖ Competenţe psihopedagogice si didactico-metodologice 

➢ de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica ; 

➢ de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa 

de formare a elementelor de competenta la prescolari ; 

➢ de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina; 

➢ de a manageria timpul în funcţie de ritmul de activitate a prescolarilor ; 

➢ de a asigura un curriculum personalizat pentru prescolarii cu nevoi speciale; 

➢ de a corela stilul didactic cu specificul concret de invatare la prescolari, in 

constructia si implementarea situatiilor de invatare, prin raportare la diferiet 

modele de invatare ; 
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❖ Competenţe metacognitive 

➢ deprinderea de a reflecta asupra propriului demers proiectiv si/sau implemntat; 

➢ capacitatea de a analiza critic propriul demers; 

➢ capacitatea de a invata din erori, optimizand propria activitate; 

 

❖ Competenţe privind integrarea europeana 

➢ detinerea unui set de cunostinte functionale legate de: 

➢ dimensiunea europeană a procesului de învăţare şi predare; 

➢ ţările participante la programele de mobilităţi; 

➢ programele europene in domeniul eduactiei; 

➢ organizarea sistemelor şcolare din alte ţări europene; 

➢ specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume (subsistem, 

continuturi, metodologie etc.) 

➢ specificitatea educatiei interculturale ; 

➢ capacitatea de a : 

• selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de 

Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar; 

• de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene; 

• de a gestiona experienţele mobilităţilor; 

➢ capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale; 

➢ capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în 

activitatea profesionala; 

 

Tematica 

1) Obiectivele educaţionale în învăţământul preşcolar 

▪ Scopul activităţilor educative din învăţământul preşcolar; 

▪ Funcţii specifice ale obiectivelor educaţionale din învăţământul preşcolar; 

▪ Clasificarea obiectivelor educaţionale: obiective cadru şi obiective de 

referinţă specifice domeniilor de conţinut, obiective operaţionale pentru 

domeniile de conţinut; 

▪ Obiective ale jocurilor şi activităţilor alese; specificul lor. 

 

2) Conţinuturi specifice activităţii în grădiniţă 

❖ Obiective de conţinut; 

o Domeniul Limbă şi Comunicare 

o Domeniul Ştiinţe 

o Domeniul Om şi Societate 

o Domeniul Psihomotric 

o Domeniul Estetic şi Creativ 

❖ Obiective specifice ale domeniilor de conţinut 

❖ Operaţionalizarea obiectivelor; 

▪ Aplicaţii pentru domeniile de conţinut/ ale dezvoltării, pentru activităţi de 

învăţare pe discipline sau integrate; 

▪ Corelaţia domeniilor dezvoltării copilului cu domeniile de conţinut; 
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▪ Forme şi moduri de organizare a activităţilor; activităţi de învăţare integrate 

şi activităţi liber alese. 

▪ Strategii didactice specifice domeniilor de conţinut. Matricea obiective - 

conţinuturi - strategii didactice, metode, procedee, mijloace de învăţământ - 

evaluare; 

▪ Diferenţierea / personalizarea activităţilor cu preşcolarii; 

▪ Repere de evaluare a progreselor înregistrate în dezvoltarea psihofizică a 

copiilor. 

3) Forme specifice şi moduri de realizare a activităţii cu preşcolarii 

▪ Activitatea – formă specifică de realizare a obiectivelor educaţionale în 

grădiniţa de copii; 

▪ Activităţile de învăţare dirijată (caracteristici, exigenţe); 

▪ Jocuri şi activităţi la alegere: caracteristici, evoluţia raportului între îndrumare 

şi manifestarea liberă a copilului. 

4) Modalităţi de organizare a grupei pentru activităţile de învăţare 

▪ Exigenţe psihopedagogice şi ergonomice privind organizarea grupei de 

copii; 

▪ Organizarea grupei de copii în cadrul activităţilor zilnice (cu toată grupa, cu 

grupuri mici, în perechi, individual) 

▪ Modele de aranjare spaţială a grupei de copii (cerc, semicerc, clasă etc.) 

▪ Organizarea grupei combinate. 

5) Construirea mediului educaţional în grădiniţă 

▪ Relaţia dintre copil, grup, mediul ambiental (de învăţare, de joc, de odihnă); 

▪ Caracteristici și modalități de organizare ale spațiului si ale mediului 

educaţional din grădiniţă; 

▪ Ambianţa psiho-relaţională în grădiniţă. 

▪ Animația socio-educațională. Activități educaționale în aer liber.  

6) Jocul în grădiniţă 

▪ Principalele tipuri de jocuri desfăşurate în grădiniţă (joc de rol, joc didactic, 

joc de construcţie, joc de mişcare, joc muzical etc.); 

▪ Materiale utilizate în jocurile desfăşurate în grădiniţă (jucăria, materiale din 

natură, materiale confecţionate de educatoare etc.); 

▪ Aspecte specifice ale desfăşurării jocurilor în grădiniţă; Aplicaţii la activităţile 

de învăţare pe domenii de conţinut, la activităţile alese, la activităţile de 

dezvoltare personală). 

7) Particularităţi ale proiectării, organizării, desfăşurării şi evaluării activităţii 

educaţionale din grădiniţă 

▪ Obiectivele învăţării în activităţileeducative desfăşurate cu preşcolarii; 

▪ Prezentarea conţinuturilor pe domenii de dezvoltare; 

▪ Strategii, metode, tehnici, mijloace şi forme ale instruirii / învățării pe tipuri 

de activităţi; 

▪ Proiectarea activităţii: modele alternative (anuale, semestriale, săptămânale, 

zilnice) pe domenii sau integrate. Aplicaţii; 
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▪ Evaluarea achiziţiilor de învăţare la preşcolari (bune practici, indicatori de 

progres). 

8) Pregătirea copilului pentru integrarea optimă în activităţile de tip şcolar 

▪ Conceptul de maturitate şcolară (aptitudine de şcolaritate); criterii de definire 

şi viziunea integratoare a definirii acestuia (pregătirea copilului, pregătirea 

şcolii, pregătirea familiei); 

▪ Copilul-domenii de maturizare, sănătate şi dezvoltare fizică; dezvoltare 

socioemoţională; motivaţia pentru învăţare;dezvoltarea limbajului şi 

capacitatea de comunicare; dezvoltarea cognitivă şi cunoştinţele generale; 

deprinderi motrice utile învăţării); 

▪ Variabilitatea standardului de maturitate pentru şcoală - ritm individual de 

dezvoltare, diferenţe de educaţie, mediu socio-cultural, eventuale dizabilităţi 

ş.a.m.d.; 

9) Valorificarea valenţelor formative ale alternativelor educaţionale utilizate în 

învăţământul preşcolar 

▪ Prezentarea principalelor alternative educaţionale: Waldorf, Montessori, 

Freinet, Planul Jena, abordarea integrată a limbajului şi învăţarea prin 

cooperare; 

▪ Tehnici de lucru utilizate în cadrul alternativelor educaţionale; posibilităţile 

de transfer în învăţământul tradiţional. 

10) Modalităţi de implicare a comunităţii pentru sprijinirea actului educaţional 

▪ Relaţia grădiniţă-familie-comunitate; 

▪ Parteneriatul – fundament comun de acţiune; unitate de concepţie şi de 

acţiune în beneficiul copiilor; 

▪ Parteneriate viabile şi activităţi comune de învăţare, activităţi de 

îmbunătăţire a mediului educaţional, proiecte de curriculum colaborativ, 

participare la luarea deciziilor etc.; 

▪ Strategii de cooperare şi colaborare; 

▪ Practici şi programe pe care grădiniţa le poate folosi pentru implicarea 

comunităţii în actul educaţional (ex.: pentru dezvoltarea abilităţilor 

parentale, pentru îmbunătăţirea comunicării, pentru voluntariat, pentru 

conducere şi susţinere etc.) . 

11) Abordări specifice ale copiilor cu CES 

▪ Definirea conceptului de copil cu cerinţe speciale (copii supradotaţi şi copii 

dezavantajaţi); 

▪ Copilul supradotat: identificare, caracteristici, problemele care pot apărea 

în sala de clasă, acţiunea educaţională diferenţiată/individualizată; 

▪ Copilul cu tulburări de învăţare: definirea conceptului, criterii de 

identificare, caracteristici, tipuri de tulburări, acţiunea educaţională 

diferenţiată; 

▪ Copilul hiperactiv: identificare, caracteristici, abordarea educaţională a 

copilului preşcolar hiperactiv; 

▪ Copilul cu deficienţe senzoriale: surditate, cecitate, motorii, intelectuale; 

caracteristici generale ale fiecărui tip de deficienţă; 
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▪ Grădinița incluzivă - educarea copilului cu CES sau provenit din medii 

defavorizate, în condiţiile integrării în grădiniţa de masă. 

12) Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor în cadrul activităţii din grădiniţă 

▪ Factori de personalitate care condiţionează creativitatea: cognitivi şi de 

procesare intelectuală, aptitudini speciale, factori nonintelectuali şi 

nonaptitudinali; 

▪ Factori de personalitate care inhibă sau blochează creativitatea copiilor; 

▪ Conceptul de potenţial creativ; 

▪ Specificul creativităţii la vârsta preşcolară: comportament, precocitate, 

capacităţi excepţionale; 

▪ Stimularea creativităţii preşcolarilor; obiective, criterii, metode, 

instrumente de evaluare. 
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