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A. NOTĂ DE PREZENTARE
Programa pentru disciplina Psihologie se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil
şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor
vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în
aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea
procesului educaţional.
Absolvenţii facultăţilor de profil şi profesorii care susţin concursul la disciplina
Psihologie pot preda în învăţământul preuniversitar discipline socio-umane, în conformitate
cu prevederile în vigoare.
Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează profilul
absolventului de învăţământ superior, urmărind:
• cunoaşterea conţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe în evoluţia
disciplinei Psihologie, precum şi a metodicii disciplinei;
• probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor
didactice;
• demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării
actului educaţional.
Fiind date particularităţile disciplinelor socio-umane şi influenţa modelatoare
puternică pe care acestea o exercită asupra formării şi dezvoltării personalităţii elevului,
precum şi asupra întregului climat educaţional al şcolii, profesorul de discipline socio-umane
trebuie să demonstreze că:
- înţelege conceptele centrale şi metodele de investigaţie specifice disciplinelor pe care le
predă;
- are capacitatea de a crea experienţe de învăţare semnificative pentru elev;
- înţelege cum învaţă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităţi de învăţare
care sprijină dezvoltarea intelectuală şi socială a acestuia;
- înţelege că elevii sunt diferiţi din punctul de vedere al modului în care învaţă şi poate să
ofere oportunităţi instructiv-educative adaptate la diferenţele individuale de învăţare;
- înţelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice
care încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului, capacitatea de rezolvare a
problemelor şi performanţele lui în utilizarea noilor tehnologii;
- are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaţia şi
comportamentul pentru a crea un mediu educaţional care încurajează interacţiunea socială
pozitivă, motivaţia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăţării, sprijinind astfel
succesul şcolar al acestuia;
- are capacitatea de a dezvolta activităţi didactice în cadrul Curriculumului la Decizia
Şcolii, activităţi curriculare şi extracurriculare inter-, pluri- şi transdisciplinare;
- dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a
sprijini curiozitatea, colaborarea şi interacţiunea elevilor în activitatea de învăţare;
- planifică activitatea de predare-învăţare-evaluare pe baza competenţelor curriculare, a
cunoaşterii proceselor predării-învăţării-evaluării, a conţinutului disciplinei, a abilităţilor
elevilor şi a diferenţelor dintre elevi;
- înţelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica
activităţile didactice, asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului;
- evaluează efectele opţiunilor şi acţiunilor sale asupra elevilor, părinţilor, altor profesori şi
modifică aceste acţiuni atunci când este necesar;
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caută în mod activ oportunităţi pentru perfecţionarea sa profesională continuă;
contribuie la stabilirea unor relaţii pozitive cu colegii, familiile elevilor şi cu organizaţii
existente în comunitatea în care trăieşte, în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în
sprijinirea activităţilor şcolii;
înţelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaţia
pentru carieră în activitatea didactică;
înţelege aspectele de ordin legislativ ale activităţii sale, respectiv, drepturile legale ale
elevului şi părinţilor, precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităţi;
înţelege criteriile de evaluare a activităţii sale şi are capacitatea de a le integra în
conceperea şi realizarea activităţii didactice.
B. COMPETENŢE SPECIFICE PROFESORULUI
DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor,
anumite competenţe specifice profesorului de discipline socio-umane, competenţe pe care
acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o
formulare sintetică, aceste competenţe sunt:
- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica
disciplinelor;
- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: planuri-cadru,
programe şcolare, programe pentru examene naţionale;
- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor
didactice la conţinuturi;
- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare;
- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi;
- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului
de elevi;
- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient.
C. TEMATICA LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE PSIHOLOGIE
I. EVOLUŢIA PSIHOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ
1. Apariţia şi evoluţia psihologiei ca ştiinţă; orientări şi şcoli psihologice
2. Psihologia contemporană şi locul ei în sistemul ştiinţelor
II. OBIECTUL PSIHOLOGIEI
1. Noţiunea de psihic
2. Natura psihicului
3. Caracteristicile fenomenelor psihice
III. IPOSTAZELE PSIHICULUI
1. Conştient
2. Subconştient
3. Inconştient
4. Relaţiile dintre ipostazele psihicului
IV. MECANISMELE PSIHICE COGNITIVE SENZORIALE
1. Senzaţii
2. Percepţii
3. Reprezentări
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V. MECANISMELE PSIHICE COGNITIVE LOGIC-RAŢIONALE
1. Gândirea
2. Memoria
3. Imaginaţia
VI. MECANISMELE STIMULATOR-ENERGIZANTE
1. Motivaţia
2. Afectivitatea
VII. MECANISMELE REGLĂRII PSIHICE
1. Limbajul
2. Atenţia
3. Voinţa
VIII. PERSONALITATEA - STRUCTURĂ INTEGRATOARE A
MECANISMELOR PSIHICE
1. Delimitări conceptuale: Individ; Persoană; Personalitate
2. Dimensiunile personalităţii:
− Dinamico-energetice
− Instrumental-operaţionale
− Reglativ-productive
− Transformativ-creative
− Relaţional-valorice
3. Structura personalităţii
4. Personalitatea şi relaţiile interpersonale
IX. CONDUITA PSIHOSOCIALĂ
1. Imaginea de sine şi percepţia socială a imaginii de sine
2. Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi dezvoltarea personalităţii
3. Comportamente pro şi antisociale
4. Atitudinile sociale şi evoluţia lor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

D. BIBLIOGRAFIE LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE PSIHOLOGIE
Allport, G. W. - "Structura şi dezvoltarea personalităţii", Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1981
Cosmovici, A. - "Psihologie generală", Iaşi, Editura Polirom, 1996
Cosmovici, A., lacob L. (coord) - "Psihologie şcolară", Iaşi, Editura Polirom, 1998
Doise, W. şi Mugny, G. - "Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă", Iaşi, Editura
Polirom,1998
Doron, R. şi Parot, F. - "Dicţionar de psihologie", Bucureşti, Editura Humanitas, 1999
Freud, S. - "Introducere în psihanaliză. Prelegeri de psihanaliză. Psihopatologia vieţii
cotidiene", Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1992
Goleman, D. - "Inteligenţa emoţională", Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2001
Golu, P. - "Învăţare şi dezvoltare", Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985
Hilgard, E. R. şi Bower, G. H. - "Teorii ale învăţării", Bucureşti, E.D.P., 1974
Jung, C. - "Tipuri psihologice", Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997
Miclea , M. - "Psihologie cognitivă", Iaşi, Editura Polirom, 1999
Milcu, M. - "Psihologia relaţiilor interpersonale. Competiţie şi conflict", Iaşi, Editura
Polirom, 2005
Mitrofan, N. - "Aptitudinea pedagogică", Editura Academiei, Bucureşti, 1988
Moscovici, S. (coord) - "Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt", Iaşi, Editura
Polirom,1998
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Neculau, A. - "Manual de psihologie socială", Iaşi, Editura Polirom,2005
Piaget, J. "Psihologia inteligenţei", Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1998
Radu, I., Druţu, I., Mare, V., Miclea, M., Podar, T., Preda, V. - "Introducere în
psihologia contemporană", Cluj-Napoca, Editura Sincron, 1991
Sillamy, N. - "Dicţionar de psihologie, Larousse", Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1996
Şchiopu, U. şi Verza, E. - "Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii", Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1981 şi ediţiile ulterioare
Zlate, M. - "Fundamentele psihologiei", Bucureşti, Editura Pro-Humanitas, 2000
Zlate, M. - "Introducere în Psihologie", Ediţia a III-a, Iaşi, Editura Polirom, 2000
E. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI DE CONCURS

I. Procesul educațional - abordare sistemică
1. Predarea, învăţarea şi evaluarea - componente fundamentale ale procesului
educațional.
2. Variabile ale procesului de învăţământ şi relaţia dintre ele (cunoştinţe, abilităţi,
deprinderi, aptitudini, competenţe).
II. Elemente de curriculum
1. Conceptul de "curriculum". Taxonomii ale tipurilor de curriculum. Componentele
curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun, curriculum diferențiat,
curriculum la decizia școlii), programe şcolare. Manuale şcolare, auxiliare didactice.
Alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline,
module, standarde curriculare.
2. Competenţele predării-învăţării-evaluării la disciplina de concurs. Competenţe
generale, competenţe specifice.
3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de
învăţare.
III. Desfășurarea activității didactice la disciplina de concurs
1. Metode didactice specifice disciplinei de concurs (relevanţă, funcţii,
complementaritate, taxonomie, caracterizarea metodelor de învăţământ tradiționale,
moderne/centrate pe elev, exemplificarea utilizării la disciplina de concurs).
2. Demersuri creative în metodologia didactică: abordarea euristică, învăţarea prin
descoperire, învăţarea prin problematizare, învăţarea prin cercetare, învăţarea prin
cooperare.
3. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare,
avantaje/dezavantaje și limite.
4. Mijloacele de învăţământ (concept, modalități de integrare în procesul de predareînvăţare-evaluare, funcţii, tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor,
mijloace tehnice de instruire).
IV. Elemente de evaluare educațională
1. Relaţia dintre curriculum şi evaluare - efecte educaționale. Scopul evaluării
educaţionale. Etapele procesului de evaluare. Funcţiile generale şi specifice ale
evaluării performanţelor elevilor. Strategii/moduri şi tipuri de evaluare.
2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode
„complementare”. Relaţia dintre metoda şi instrumentul de evaluare.
3. Testul docimologic – instrument de evaluare (concept, tipologie, proiectare,
administrare, diseminarea rezultatelor).
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4. Tipologia itemilor (definiţie, clasificări, caracteristici, reguli de proiectare, modalităţi
de evaluare şi de notare, avantaje şi dezavantaje/limite în proiectare şi în utilizare).
5. Calităţile instrumentelor de evaluare. Matricea de specificaţii şi rolul acesteia în
proiectarea instrumentelor de evaluare.
6. Elemente de deontologie în procesul de evaluare. Factori generativi ai distorsiunilor
în procesul evaluării educaţionale. Erori în evaluare şi notare. Calităţile evaluatorului.
V. Informatizarea şi învăţarea multimedia.
1. Tehnicile informaţionale computerizate, instruirea asistată de calculator şi învăţarea
multimedia.
2. Eficientizarea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor
medii active de instruire.
F. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI DE CONCURS
1. Bocoş M., "Instruirea interactivă. Repere axiologice şi metodologice", Ed. Polirom, Iaşi,
2013
2. Bocoş M., Jucan D., "Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului.
Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor", Editura Paralela 45, Piteşti,
2019
3. Cerghit I., Neacşu I., Pânişoară I. O., Potolea D., "Prelegeri pedagogice", Ed. Polirom,
Iaşi, 2001
4. Ciolan L., "Învăţarea integrată - fundamente pentru un curriculum transdisciplinar",
Editura Polirom, Iaşi, 2008
5. Cristea S., "Dicţionar de termeni pedagogici", E.D.P., Bucureşti, 1998
6. Cristea S., "Fundamentele pedagogiei", Ed. Polirom, Iaşi, 2010
7. Cucoş C., "Pedagogie generală", Ed. Polirom, Iaşi, 2000
8. Ionescu M., "Instrucție și educație", Vasile Goldiș University Press, Arad, 2007
9. Oprea C.M., "Strategii didactice interactive", E.D.P., Bucureşti, 2008
10. Oţet F., Liţoiu N., Spineanu-Dobrotă S., "Ghid de evaluare pentru ştiinţele socio-umane",
Editura ProGnosis, Bucureşti, 2000
11. Petrovici M.C., "Niveluri ale înțelegerii", E.D.P., București, 2010
12. Stoica A. (coord.), "Evaluarea curentă şi examenele", Ghid pentru profesori, Ed.
Prognosis, Bucureşti, 2001
13. Stoica A., "Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică", Ed. Humanitas
Educational, Bucureşti, 2003
14. Stoica A., Mihail R., "Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective", Editura
Humanitas, Bucureşti, 2006
15. Stoica E. (coord.), Avram M., Spineanu-Dobrotă S., Teșileanu A., "Ghid de evaluare la
disciplinele socio-umane", Ed. ERC Press, Bucureşti, 2011
16. *** "Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale Cadrelor
Didactice (DeCeE)", MEN – CNCEÎP, București, 2008
NOTĂ: Bibliografia pentru metodica disciplinei de concurs include şi programele şcolare
valabile în anul şcolar în care se susţine concursul, pentru disciplina Psihologie.
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ExamenTitularizare.ro vă pune la dispoziție cărți pentru pregătirea examenului de
titularizare, definitivat și gradul didactic II, elaborate în conformitate cu programa actuală
de specialitate.
Fiecare carte este de tipul ALL IN ONE și cuprinde întregul conținut ce trebuie învățat
pentru examen.

https://ExamenTitularizare.ro
tel: 0733-623215, 0768-636821;
e-mail: contact@examentitularizare.ro

