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DISCIPLINA – PSIHOPEDAGOGIE 

 

A. PSIHOLOGIE 

1.Dezvoltarea psihică umană 

1.1. Delimitări conceptuale: dezvoltare, creştere, maturizare   

1.2.Particularităţi ale stadiilor de dezvoltare psihică (preşcolaritatea, şcolaritatea mică): 

dezvoltarea senzorială, intelectuală, caracteristici ale proceselor şi fenomenelor reglatorii, 

coordonate ale dezvoltării personalităţii 

2. Problematica psihologică şi condiţiile învăţării 

2.1.Delimitări conceptuale, caracteristici, forme, tipuri şi niveluri ale învăţării 

2.2. Condiţii interne ale învăţării şcolare: procesele cognitive, afective, volitive, motivaţia 

învăţării şcolare 

2.3.Condiţii externe ale învăţării: organizarea şcolară (sistem de cerinţe, conţinuturi, calitatea 

instruirii, competenţele profesorilor, relaţiile professor-elevi, clasa de elevi, factori 

ergonomici şi de igienă ai învăţării etc); factori sociali-culturali (mediul socio-familial, mediul 

cultural, mediul socio-economic etc) 

2.4. Interdependenţa condiţiilor interne şi externe ale învăţării 

3. Personalitatea umană 

3.1. Personalitatea  elevului şi a profesorului: definirea conceptelor: individ, individualitate, 

persoană, personalitate  

3.2.Componentele sistemului de personalitate: 

a. temperamentul: definiţie, caracterizare generală, portrete temperamentale, modalităţi 

de cunoaştere şi valorificare în practica educaţională 

b. aptitudinile: definiţie, caracterizare generală, clasificare, modalităţi de cunoaştere şi 

dezvoltare în procesul instructiv-educativ 

c. caracterul: definiţie, caracterizare generală, modalităţi de cunoaştere, formare şi 

modelare în procesul instructiv-educativ 

4. Comunicarea educaţională şi comunicarea didactică: definiţie, tipuri/forme, modalităţi 

de eficientizare  

5. Clasa de elevi ca grup psihosocial 

5.1. Caracteristicile clasei de elevi ca grup psihosocial 

5.2. Relaţii interpersonale în clasa de elevi: 

a. de cunoaştere 

b. de comunicare 

c. socio-afective 

d. de influenţă şi decizie 

5.3. Modalităţi de cunoaştere şi dezvoltare 
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B. PEDAGOGIE 

1.  Pedagogie și educație 

a. Educaţia – obiect de studiu al pedagogiei 

b.  Structura acţiunii educaţionale 

c. Trăsăturile educaţiei 

d.  Funcţiile educaţiei 

2.  Educația și problematica lumii contemporane 

a. Problematica lumii contemporane şi soluţii educative: noile educaţii 

b. Formele educaţiei şi raporturile dintre ele în învățământul preșcolar/primar 

c. Educaţia permanentă –  necesitate și posibilitate 

d. Autoeducaţia: conţinut şi semnificaţii 

3. Finalitățile educației 

a. Delimitări conceptuale şi implicaţii practice 

b.  Sistematizări în domeniul obiectivelor educaţiei 

c.  Formularea obiectivelor operaţionale. Aplicații pentru învățământul preșcolar/ primar 

d.  Categorii de finalităţi specifice noului curriculum naţional 

4. Curriculum și educație 

a. Definirea şi analiza conceptelor 

b. Clasificări ale tipurilor de curriculum 

c. Tipuri de conţinuturi şi modalităţi de organizare a acestora 

d. Documente curriculare 

5. Principiile didactice 

a.  Delimitări conceptuale 

b. Analiza sistemului principiilor didactice (Principiul însușirii conștiente și active, Principiul 

intuiției, Principiul asigurării legăturii dintre teorie și practică, Principiul accesibilității, 

Principiul însușirii temeinice). Aplicații pentru învățământul preșcolar/ primar 

6. Strategia didactică 

a. Delimitări conceptuale. Structură și clasificare. 

b. Metodele de învățământ. Concept, funcții, analiza principalelor metode didactice, aplicații 

în învățământul preșcolar/primar; 

c. Mijloacele de învățământ. Concept, taxonomie, funcții, aplicații în învățământul 

preșcolar/primar 

d. Formele de organizare a procesului de învățământ. Lecția, structura lecției, tipuri și 

variante de lecție 

7. Proiectarea didactică 

a. Concept, forme, niveluri 

b. Algoritmul proiectării didactice 

c. Proiectul de lecție 

8. Evaluarea - componentă a procesului de învăţământ 

a.   Tipuri/ forme ale evaluării: iniţială, formativă, sumativă 

b.   Metode şi tehnici tradiţionale de evaluare: probe orale, probe scrise, probe practice 
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c.  Metode şi tehnici alternative de evaluare: portofoliul, proiectul, observarea sistematică a   

activităţii şi comportamentului, investigaţia, autoevaluarea   

 

Bibliografie  
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 curriculum-ului, Texte și pretexte, Editura V&I Integral, București. 

3. Cojocariu Venera-Mihaela (2008). Teoria și metodologia instruirii, E.D.P., București. 

4. Creţu, C. (1998). Conţinutul procesului de învăţământ în Psihopedagogie, Iaşi: 

Polirom. 

5. Cristea, S.  (2000).  Dicţionar  de  pedagogie,  Chişinău  Bucureşti: Grupul  Editorial  

Litera, Litera Internaţional. 

6. Cucoş, C. (1996). Pedagogie, Iaşi:Polirom. 

7. Dumitriu, C. (2009). Teoria şi practica evaluării. Editura PIM, Iaşi. 

8. Mâţă, L. (2010). Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele didactice. Bacău: 

Editura Alma Mater, ISBN 978-606-527-076-3. 

9. Sacară, L, Dumitriu, I.C. (2007). Psihopedagogie ( capitolele VIII, XIII; XV, XVI), 

Editura Alma Mater, Bacău. 

 

DISCIPLINA – LIMBA ROMÂNĂ,  

LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LITERATURA PENTRU COPII 
 

A. LIMBA ROMÂNĂ 

FONETICA 

 Sistemul fonetic românesc 

 Despărţirea cuvintelor în silabe (reguli, abateri); 

 Principiile ortografice şi ortoepice ale limbii române. 

LEXICUL 

 Unităţile lexicale; 

 Relaţiile de sens dintre cuvinte (monosemantismul, sinonimia, omonimia, antonimia, 

polisemia, paronimia); 

 Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului:  

1. mijloace interne: derivarea, compunerea, abrevierea, conversiunea;  

2. mijloace externe: împrumuturile lexicale. 

 

STRUCTURI SINTACTICO-MORFOLOGICE 

 Propoziţia – definiţie, clasificare, raporturile sintactice între cuvintele propoziţiei; 

 Fraza – raporturile dintre propoziţiile unei fraze;  

 Părţile de propoziţie principale şi secundare – propoziţiile subordonate 

corespunzătoare la nivelul frazei; 

 Valorile expresive ale cuvintelor (expresiilor) în limba română (cu referire la sensurile 

lexicale şi gramaticale); 

 Semnele de ortografie şi de punctuaţie – rolul acestora în comunicare. 

 

B. LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LITERATURA PENTRU COPII 

 Specii literare accesibile copiilor din învăţământul preşcolar şi primar.  

 Valori formative ale textelor literare destinate copiilor de vârstă preşcolară: Cântecul 

de leagăn - Ghicitori - Folclorul copiilor 

 Basmul fantastic. Trăsături. Compoziţie. Personaje (la alegere, un basm, popular sau 

cult). Fraţii Grimm – Scufiţa Roşie; Petre Ispirescu – Prâslea cel voinic şi merele de 

aur; Ion Creangă – Fata babei şi fata moşneagului; H. Cr. Andersen – Degeţica. - 

Legenda etiologică şi istorică – Mihail Sadoveanu – Stigletele, Eusebiu Camilar – 

Stejarul din Borzeşti - Povestiri cu animale: - Ion Creangă – PunguŢa cu doi bani, 
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Capra cu trei iezi; Fraţii Grimm – Vulpea şi pisica: Al. Mitru – Tomiţă Iepuraşul; 

Călin Gruia – Ciuboţelele ogarului – 

 Poezii pentru copii (natura): Mihai Eminescu – Somnoroase păsărele; Elena Farago – 

Căţeluşul şchiop, Gândăcelul, Pedeapsa mâţei; George Coşbuc – Povestea gâştelor; 

George Topîrceanu – Balada unui greier mic; Otilia Cazimir – De pe-o „bună 

dimineaţă”, Gospodina, Un cămin de păsărele; Tudor Arghezi – O furnică, ZdreanŢă - 

Copilăria în literatura pentru copii: Ion Creangă – Amintiri din copilărie (părţile I şi II); 

K. D. Uşinski – Copiii din crâng; Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată 

 

Bibliografie selectivă 

1. Creţu, Ecaterina, Drugă, Luminiţa, Hriban, Mihaela, Morfosintaxa limbii române. 

Repere teoretice. Aplicaţii, Colecţia Ştiinţe Psiho-Sociale, Editura „Alma Mater”, Bacău, 

2012, ISBN:978-606-527-203-3. 

2. Creţu Toderiţă, Ecaterina, Unităţi, raporturi, funcţii sintactice, Casa Editorială 

„Demiurg”, Iaşi, 2004 

3. Ioan Dănilă, „Fonetică şi fonologie”, Bacău, Editura „Egal”, 2005; 

4. Dănilă, Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Bacău, Editura „Egal”, 2005 

5. Goga, Mircea, Ghid de analiză morfosintactică, Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1998 

6. Groza, Liviu, Elemente de lexicologie, „Editura Humanitas Educational”, Bucureşti, 

2004 

7. *** Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 2005 

8. *** Gramatica de bază a limbii române, Editura „Univers Enciclopedic”,  Bucureşti, 

2010. 

9. Hriban, Buzatu, Mihaela, Limba română contemporană (Lexicologie), Editura „PIM”, 

Iaşi, 2011 

10. *** Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, 

Editura „Univers Enciclopedic”, 2005 

11. Neamţu, G. G., Elemente de analiză gramaticală, Bucureşti, Ed. „Ştiinţifică şi 

Enciclopedică”, 1989 

12. Pană-Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică, Editura „Humanitas Educaţional”, 

Bucureşti, 2003 

13. Tabarcea, Cezar et al., Gramatica limbii române, Editura „Constelaţii”, Bucureşti, 1996 

14. Tamba Dănilă, Elena, Actualitatea sintaxei româneşti clasice moderne, Editura 

„Demiurg”, Iaşi, 2005   

15. Tomescu, Domniţa, Analiza gramaticală a textului. Metodă şi dificultăţi, Editura All, 

Bucureşti, 2003 

16. Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, 

„Minerva” 

17. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii. Scriitori contemporani, 

Bucureşti, Editura Albatros, 1988.  

18. Goia, Vistina, Literatura pentru copii şi tineret. Modele formative, Napoca Star, Cluj-

Napoca, 2000; Literatura pentru copii şi tineret – pentru institutori, învățători şi 

educatoare - Dacia EducaŢional, Cluj-Napoca, 2003. 

19. Pop, M., Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, Bucureşti, EDP, 1974 (sau ediţia a 

II-a, Bucureşti, EDP, 1978) 

20. Rogojinaru,Adela, O introducere în literatura pentru copii, Bucureşti, Editura 

„Oscarprint”, 1999 
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DISCIPLINA – MATEMATICĂ 
 

 Elemente de logică matematică: propoziţii, predicate, operatori logici, cuantificatori. 

 Mulţimi: noţiunea de mulţime (moduri de a indica o mulțime), operaţii cu mulțimi și 

proprietăţi ale acestor operații, cardinalul unei mulţimi finite, proprietăţi ale cardinalelor. 

Aplicaţii la clasele primare. 

 Relaţii şi funcţii: noţiunea de relaţie pe o mulţime sau între două mulţimi, relaţii de 

ordine, relaţii de echivalenţă. Funcţii: definiţie, exemple, funcţii monotone, funcţii pare şi 

impare, funcţii injective, surjective, bijective. 

 Mulţimea numerelor naturale: introducere, axiomele lui Peano, operaţii, proprietăţi, 

structură, inducţie matematică, baze de numeraţie, divizibilitate, algoritmul lui Euclid, 

elemente de combinatorică, aplicaţii la clasele primare. 

 Mulţimea numerelor întregi: exemple, operaţii, clase de resturi 

 Mulţimea numerelor raţionale: introducere, operaţii, rapoarte şi proporţii, proporţii 

derivate, şiruri de rapoarte egale , mărimi direct  proporționale şi mărimi invers 

proporţionale,. 

 Mulţimea numerelor reale: operaţii, radicali, numere iraționale, proprietăţi ale 

operațiilor cu numere reale, ecuaţii și inecuaţii de gradul I, sisteme de ecuaţii liniare, 

formule de calcul prescurtat.  

 Metode de rezolvare a problemelor:  

-rezolvarea problemelor prin metode algebrice (cu ajutorul ecuațiilor) 

-aplicarea metodelor aritmetice generale (sintetică, analitică) 

-rezolvarea problemelor prin metode aritmetice speciale (metoda figurativă, metoda 

comparației, metoda ipotezelor, metoda mersului invers) 

-rezolvarea unor probleme de mișcare 

 Măsurarea mărimilor (lungime, volum, masă, timp, valoare monetară) 

Unități de măsură. Multipli și submultipli. Transformările unităților de măsură. Aplicații 

 Elemente fundamentale de geometrie:  

 punct, dreaptă, plan, distanţă, măsura unghiurilor, congruența segementelor, congruența 

unghiurilor. 

 drepte paralele, drepte perpendiculare 

 unghiuri drepte, ascuțite, obtuze 

 poligoane:  

 Triunghiul: definiţie, clasificări, linii importante, proprietăţi. Congruenţa şi asemănarea 

triunghiurilor: definiţii, cazuri de congruenţă şi asemănare, probleme practice, construcţii. 

 Patrulatere: paralelogram, dreptunghi, pătrat, romb, trapez (definiţii, proprietăţi, 

probleme practice. 

 Cercul:definiţie, construcţie, coarde şi arce, poziţii ale dreptei faţă de un cerc, poziţii ale 

cercurilor, unghi înscris, interior, exterior. 

 Poligoane înscrise şi circumscrise, patrulatere, poligoane regulate, probleme de 

construcţii. 

 Poliedre: cubul, paralelipipedul dreptunghic, construcţii, simetrii, desfăşurare, arii, 

volume,perimetre, proprietăţi. Prisma oarecare: construcţii, proprietăţi, prisma regulată, 

simetrii, arii, volume. Piramida şi trunchiul de piramidă:construcţii, proprietăţi, simetrii, 

arii şi volume, corpuri asemenea. 

 Corpuri rotunde: cilindrul, conul, trunchiul de con, sfera (prezentare, proprietăţi, 

formule de arie şi volum). 
 

 

Bibliografie selectivă: 
1. Aron Ioan, Herescu Gh.-Aritmetică pentru învățători, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1977 

2. Asaftei, Petru, (coord) - Ghid de pregătire a examenului de definitivat la matematică, Ed. 

Caba, 2004.  
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3. Bălăucă, Artur, (coord) - Auxiliar la manualele alternative la clasele I-IV, Ed. Taida, 

2002. 

4. Herescu, Gh., Dumitru, Alexandrina, - Matematică - îndrumător pentru învăţători, Ed. 

Corint, 2001. 

5. Lupu, C., Didactica predării aritmeticii, Editura  Alma Mater, Bacău, 2011. 

6. Lupu,  C., Elemente de geometrie și didactica predării, Editura Alma Mater,  Bacău, 

2013. 

7. Miron, R., Brânzei, D.,  Fundamentele aritmeticii şi geometriei, Ed. Academiei, 1983. 

8. Mihaela Neagu, Constantin Petrovici, Aritmetica prin exerciții și probleme-ciclul primar, 

Ed. Gama, 1995. 
 

Decan, 
 
 

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei 

 

 

 

 

 

 


