
Anexa 2 la OMECT  Nr.              /                                                            

PROGRAMA DE PSIHOLOGIE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A 
GRADULUI DIDACTIC II, Profesori de psihologie 

A.  Prezentare  generală;  concepţie  şi  competenţe  fundamentale  ale  domeniului  de 

specializare

Noua Programă generală  pentru examenul de  obţinere a gradului didactic II 

la disciplina PSIHOLOGIE şi  DIDACTICA  PSIHOLOGIEI este astfel structurată 

încât  să  ofere  profesorilor  un  ansamblu  de  repere  fundamentale  în  structurarea 

cunoştinţelor generale de psihologie şi metodica predării psihologiei la nivel liceal

Obviectivele generale ale pregătirii examenelor de DEFINITVAT si de 
obţinere a GRADULUI  II  în învăţământ

1. Aprofunadarea însuşirii  cunoştinţelor de psihologie generală şi  aplicată la domeniul 

educaţiei.

2. Perfecţionarea gândirii psihologice.

3. Abilitarea în folosirea eficientă a surselor bibliografice.

4. Consolidarea cunoştinţelor de metodica predării psihologiei.

5. Stăpânirea şi aplicarea corectă a unor mijloace şi tehnici de cunoaştere a elevilor.

6. Dezvoltarea aptitudinii pedagogice.

Prezenta  programă  reprezintă  baza  necesară  pentru  evaluarea  competenţelor 

generale şi specifice ale profesorului care predă psihologia la nivel liceal. Dat fiind că, pe 

lângă  pregătirea  ştiinţifică,  profesorul  de  psihologie  trebuie  să  dovedească  şi  pregătire 

metodico-didactică programa de pregătire pentru examenele de definitivat şi gradul II în 

învăţământ cuprinde şi teme specifice domeniului metodicii predării psihologiei.



Prezenta programă este structurată în baza diferenţierilor realizate de experţii în 

domeniu între  competenţele majore, cu mai multe tipuri de  competenţe asociate fiecărui 

tip major, respectiv:

1) transversale/generice –cognitive, sociale/interpersonale şi de dezvoltare 

personală;

2) profesionale – generale şi de specialitate.

Competenţele majore cu tipurile de competenţe asociate lor reprezintă obiectivele 

perfecţionării profesionale pe care o realizează cadrele didactice prin pregătirea pentru 

examenele de obţinere a gradului II şi I în învăţământ.

Programa pentru examenul de  obţinere a gradului didactic II la disciplina 

PSIHOLOGIE şi DIDACTICA  PSIHOLOGIEI vizează  următoarele  categorii de 

competenţe :

(1)  pedagogice – perfecţionarea abilităţilor candidaţilor de a proiecta, conduce şi 

evalua procesul de instruire, în armonie cu procesele de cunoaştere, asistare şi 

intervenţie specializată a dezvoltării personalităţii elevilor;

(2)  psiho-pedagogice – dezvoltarea capacităţii şi abilităţii de cunoaştere şi 

consiliere a elevilor, de cunoaştere  a diferenţelor individuale în învăţare în ideea 

abordării diferenţiate a acestora în contextul intervenţiei instructiv – formative pe 

care o realizează.

(3) psiho-sociale – dezvoltarea abilităţilor  de proiectare a strategiilor de stimulare, 

control şi monitorizare a interacţiunilor sociale cu elevii şi cu grupurile şcolare;

(4)  manageriale – dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare şi conducere a 

clasei de elevi/ grupurilor de copii, elevi, tineri şi adulţi, se stimulare a relaţiilor 

interpersonale pozitive

(5)  instituţionale  –  dezvoltarea  abilităţilor  de  a  iniţia  şi  promova  inovaţiile  la 

nivelul şcolii, de a se angaja în relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia, cu 

alte instituţii şi organizaţii care au responsabilităţi educaţionale;

(6) managementul carierei -  dezvoltarea şi afirmarea propriului stil de instruire şi 

de viaţă profesională, dezvoltarea profesională continuă



Particularizând la domeniul predării  psihologiei  la nivel liceal,  examenul pentru 

obţinerea gradului II în învăţământ are în vedere evaluarea/testarea următoarelor categorii 

de competenţe :

Competenţe generale: 

1. Deprinderi intelectuale specifice profilului de cunoaştere socio-uman.

2. Deprinderi specifice managementului eficient al învăţării în şcoală.

3. Responsabilitate  socială  şi  deprinderi  de  acţiune  în  situaţii  -  problemă  specifice 

activităţii didactice.

Competenţe specifice

a) competenţe privind cunoaşterea, înţelegerea şi de utilizarea operaţională adecvată 

a conceptelor psiho-pedagogice;

b) abilităţi de explicare şi de interpretare a ideilor,  a concepţiilor,  a modelelor,  a 

teoriilor şi a paradigmelor în domeniu;

c) competenţe de tip practic - aplicativ  şi  de transfer,  verificabile  în proiectarea, 

conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, tehnici 

şi instrumente coerente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională;

d) abilităţi  de  gândire  critică  şi  evaluativ-constructivă  a  conceptelor  şi  teoriilor 

psihologice

e) competenţe   privind  stimularea  conduitei  creativ-inovative  în  domeniul 

psihologiei.

Pregătirea teoretică şi desfăşurarea activităţilor cu elevii trebuie să favorizeze dobândirea 

următoarelor competenţe:

a) să gândească profesional, complet şi corect, multiplele interacţiuni dintre procesele 

şi însuşirile psihice;

b) să-şi analizeze propria experienţă didactică prin prisma cunoştinţelor aprofundate 

de psihologie şi să o valorifice în studii şi comunicări;

c) să intercaţioneze uşor cu clasa şi să comunice adecvat cu ea;



d) să  contribuie  semnificativ  la  rezolvarea  problemelor  educative  din  şcoală;  să 

sprijine eficient dezvoltarea conştiinţei de sine, a imaginii şi stimei de sine la elevi;

e) să  contribuie  la  consilierea  şi  orientarea  şcolară  şi  profesională  a  elevilor  din 

perspectivă psihologică

Acestor competenţe li se asociază un registru bogat de valori, atitudini şi conduite 

specifice profesiei didactice, care, de asemenea, constituie obiect al evaluării profesionale. 

Integrate  în  registrul  de scopuri,  obiective  şi  ţinte  acest  registru  de valori,  atitudini  şi 

conduite  cuprinde explicit:

• Dezvoltarea responsabilităţii sociale şi profesionale

• Dezvoltarea competenţei pedagogice

• Valorificarea optimă a propriului potenţial intelectual şi de intervenţie

• Dezvoltarea atitudinilor  pozitive faţă de  învăţare  în  general  şi  faţă de învăţarea 

psihologiei în particular

Examenul de obţinere a gradului didactic  II constând din probe scrise – combinaţie 

de  itemi  tip  grilă  şi  de  subiecte  în  construcţie  non-standard  –  va avea în  vedere 

testarea  operativă  a  relevanţei  pregătirii  continue  pentru  cariera  didactică,  din 

perspectiva competenţelor, a atitudinilor şi a valorilor prezentate anterior.

Concepţia,  principiile  şi   criteriile   care  stau  la  baza  selecţiei  prezentei  tematici  sunt 

următoarele:

a) precizia conceptual lingvistică a terminologiei de specialitate

b)  coerenţa, articularea şi forţa explicativă a teoriilor şi modelelor explicative ale 

psihologiei generale

d) consensualitatea specialiştilor domeniului, exprimată la nivelinstituţional sau al 

comunităţii  ştiinţifice,  reprezentate  de  centrele  universitare,  în  cooperare  cu 

beneficiari, cu   ofertanţi de formare acreditaţi de MECT;

e) aplicabilitatea cunoştinţelor de psihologie generală din perspectiva nevoilor de 

cunoaştere  şi  înţelegere  ale  elevilor  cu  care  cadrul  didactic  lucrează  şi/sau 

interacţionează;



f)  adecvarea  la  parcursurile  reformei  curriculare  şi  adaptabilitatea  la  contexte 

profesionale, socioculturale, economice şi tehnologice în schimbare

  Tematică generală

PSIHOLOGIE ŞI DIDACTICA PSIHOLOGIEI

1.Implicaţiile psihologiei în domeniul activităţii educaţionale

1.1. Legătura psihologiei cu ştiinţele educaţiei.

1.2. Sistemul de legi din psihologie şi valoarea lor practică

1.3. Înţelegere, explicare, interpretare, previziune în psihologie

2. Învăţare şi dezvoltare  

2.1. Conceptul de învăţare în sens larg şi restrâns

2.2. Formele şi nivelurile învăţării umane. Caracterizarea psihologică a învăţării şcolare. 

2.3. Conceptul de dezvoltare psihică. Factorii fundamentali ai dezvoltării psihice. Ciclurile 

şi stadiile dezvoltării psihice umane. Relaţia dintre dezvoltare şi învăţare.

3. Creativitatea şi dezvoltarea ei în şcoală  

3.1. Conceptul de creativitate şi sensurile sale de bază. Factorii structurali ai creativităţii: 

cognitivi şi non-cognitivi. Faze şi niveluri ale creativităţii. 

3.2. Dezvoltarea şi stimularea creativităţii în şcoală. Inteligenţa emoţională şi creativitatea.

4. Personalitatea în contextul învăţării şcolare  

4.1. Particlarităţi  ale  dezvoltării  personalităţii  elevilor  în  context  şcolar.  Posibilităţile 

investigării, interpretării şi prognozării dezvoltării personalităţii elevilor



4.2. Personalitatea  cadrului  didactic:  stilul  de  predare  şi  de  comunicare,  aptitudinea 

pedagogică, atitudini şi trăsături caracteristice acestei profesii. Rolul profesorului de 

psihologie în orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră şi viaţă

5. Grupurile educaţionale  

5.1. Particularităţile clasei de elevi ca grup social – aspecte generale şi diferenţiale.

5.2. Particularităţile  relaţiilor  interpersonale  în  grupurile  formale  şi  informale  de  elevi. 

Liderii în dinamica grupurilor şcolare. Metode de investigare a grupurilor şcolare

6. Cercetarea psihologică  

6.1. Metode de cercetare în psihologie

6.2. Strategii de cercetare psihologică. Dificultăţi şi limite ale cercetării în psihologie

6.3. Contribuţia cercetării  psihologice la  optimizarea procesului instructiv – educativ în 

şcoală.

7.  Probleme de didactică a  psihologiei

7.1.Psihologia ca obiect de învăţământ. Locul şi rolul psihologiei în sistemul de discipline 

de  studiu  în  şcoală.  Sarcinile  şi  responsabilităţile  specifice  ale  profesorului  de 

psihologie.

7.2.Particularităţile demersului metodic în predarea psihologiei în liceu. Relaţia finalităţi – 

scopuri  –  obiective  în  predarea  psihologiei  în  liceu.  Obiectivele  predării-învăţării 

psihologiei în liceu; operaţionalizarea obiectivelor.  Forme de organizare a procesului 

instructiv la obiectul psihologie.

7.3.Proiectarea  diactică  în  activitatea  profesorului  de  psihologie.  Etape  ale  proiectării 

didactice; exigenţe ale proiectării lecţiei de psihologie. Tipuri de lecţie şi evenimentele 

lor.  Selectarea  şi  utilizarea  creativă  a  informaţiilor  în  proiectarea  demersurilor 

didactice; manualul şi bibliografia. Fişa unor proiecte diadctice. 

7.4.Particularităţi  ale  predării  lecţiei  la  psihologie.  Strategii  didactice  specifice  predării 

psihologiei.  Metode,  mijloace şi materiale didactice folosite în predarea psihologiei. 

Strategii  şi modalităţi  de integrare a activităţilor individuale şi  de grup la lecţia de 

psihologie

7.5.Particularităţi  ale  evaluării  rezultatelor  învăţării  la psihologie.  Strategii  de evaluare; 

aplicaţii la domeniul psihologiei. Forme, modalităţi şi tehnici de evaluare a rezultatelor 

învăţării la psihologie. Locul şi rolul instrumentelor psihodiagnostice în evaluare.



7.6.Comunicarea  profesor-elev.  Particularităţile  personalităţii  profesorului  şi 

comportamentul didactic.
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