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TEMATICA 
pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, 

Specializarea Istorie 
 

 

A. COMPETENŢE VIZATE 

 

Competenţe profesionale:  

 - cunoştinţe temeinice de specialitate din domeniul Istorie, incluse în structura curriculum-

ului învăţământului gimnazial şi liceal; 

 - capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din învăţământul 

gimnazial sau liceal; 

 - capacităţi de organizare, structurare logică, transpunere psihopedagogică şi ştiinţifică a 

conţinuturilor predării şi învăţării potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

elevilor şi nivelului achiziţiilor anterioare ale acestora; 

 - cunoştinţe şi capacităţi de evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului 

înregistrat de elevii din învăţământul gimnazial şi liceal; 

 - cunoştinţe şi capacităţi de aplicare a caracteristicilor învăţământului centrat pe elev în 

proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului învăţământului gimnazial şi 

liceal; 

 - capacitatea de a preveni, de a media şi de a soluţiona situaţiile de criză educaţională; 

 - capacitatea de a identifica problemele a căror rezolvare implică investigaţia ştiinţifică, de 

a selecta aspectele semnificative ale obiectului cercetării şi de a formula corect tema 

proiectului de cercetare; 

 - cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a unui un proiect de cercetare şi a unui plan de 

management al proiectului; 

 - capacitatea de a elabora un raport de cercetare cu respectarea cerinţelor metodologice şi a 

cerinţelor privind redactarea textelor ştiinţifice şi de a valorifica rezultatele cercetării în 

practica instructiv-educativă. 

 

Competenţe transversale: 

 - capacitatea de a mobiliza, a combina şi  a utiliza în mod autonom capacităţile de 

cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu 

diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme de natură 

educaţională şi socială; 

 - atitudini şi capacităţi pentru consilierea, orientarea şi asistarea psihopedagogică a 

diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (elevi, familii, profesori etc.); 
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 - capacitatea de analiză cognitivă şi evaluare axiologică a mediilor socio-culturale, a 

evenimentelor şi conjuncturilor ce au loc în viaţa şcolii şi a comunităţii sociale; 

 - capacitatea de a evalua şi de a îmbunătăţi performanţa strategică a echipelor; 

 - capacitatea de a comunica audienţei de specialişti şi nespecialişti rezultatele proiectelor, 

motivaţia deciziilor, concluziile evaluărilor, direcţiile acţiunilor  viitoare; 

 - atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă 

investigării şi explicării fenomenelor educaţionale; 

 - atitudini şi capacităţi de autoformare, de autoevaluare a şi ameliorare continuă a 

practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră. 

 

 

B. TEMATICA 

1. Teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări 

metodico-ştiinţifice: 

 1.1. Proiectarea cercetării şi managementul proiectului de cercetare istorică: etapele şi 

demersurile elaborării şi realizării unui proiect de cercetare. 

 1.2. Metode şi instrumente de colectare a datelor: metoda observaţiei, analiza produselor 

activităţii elevilor, ancheta, chestionarul, interviul, metoda sociometrică, metoda 

studiului de caz, analiza documentelor şcolare. Metoda testelor, tehnica construirii 

unui test educaţional. 

 1.3. Experimentul şi metodologia experimentală: structura metodei experimentale, 

variabilele, grupurile de experimentare, etapele unui experiment psihopedagogic, 

planurile experimentale. 

 1.4. Elemente de măsurare, analiză statistică şi interpretare a datelor aplicate în cercetarea 

pedagogică. 

 1.5. Redactarea, discutarea şi definitivarea raportului de cercetare: sintetizarea, 

sistematizarea şi prezentarea datelor (tabele, grafice, indicatori sintetici); structura unui 

raport de cercetare; exigenţe privind aparatul critic al raportului de cercetare. 

  

2. Teme privind domeniul de specialitate şi didactica:   

 2.1. Societatea medievală românească. Cazul principatului Transilvaniei. 

 2.2. Modernizarea instituţională a României în secolul al XIX-lea. 

 2.3. Noul statut geopolitic al României după 1918. România între Balcani şi Europa 

Centrală 

 2.4. Curriculumul şi managementul curricular în învăţământul gimnazial şi liceal. 

 2.5. Valorificarea conţinuturilor specifice disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor 

capacităţi intelectuale şi operatorii, a unor atitudini afective, motivaţionale şi volitive; 

 2.6. Strategii şi metode moderne de predare-învăţare a istoriei în învăţământul gimnazial şi 

liceal.     

 2.7. Managementul clasei de elevi: abordări actuale privind rolurile şi funcţiile profesorului 

de istorie. 

 2.8. Proiectarea unei varietăţi de activităţi în vederea structurării ocaziilor de învăţare care 

conduc la identificarea şi depăşirea dificultăţilor de instruire în domeniul istoriei. 

 2.9.  Preistoria ṣi istoria antică în spaţiul carpato-dunărean. 

 2.10. Istorie locală-istorie naţională. Studii de caz. 
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3. Conţinutul şi desfăşurarea colocviului: 

 3.1. Prezentarea temei propuse (motivarea alegerii temei, plasarea temei în contextul 

dezvoltărilor ştiinţifice şi didactice actuale, relevanţa ştiinţifică şi didactică a temei 

propuse) 

 3.2. Enunţarea ipotezei/ipotezelor şi a aşteptărilor privind investigaţia întreprinsă. 

 3.3. Prezentarea sintetică a proiectului de cercetare: tipul de cercetare, etape, metode, 

eşantionare, variabile, proceduri de analiză a datelor.   

 3.4. Argumentarea valorii aplicative a lucrării, a contribuţiei la dezvoltarea practicii 

educaţionale. 

 3.5. Prezentarea sintetică a bibliografiei.  
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