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Poziția în statul de 
funcții 

 poziția 38 

Funcție Asist universitar  

Disciplinele din planul 
de învățământ 

   Fundamentele pedagogiei, Educație timpurie, Teoria și metodologia instruirii, Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar, Teoria și metodologia curriculumului, Teoria și metodologia 
evaluării, Sociologia educației, Managementul clasei de elevi, Metodologia cercetării în științele 
educației 

Domeniu stiintific   ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

Descriere post 
 Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate din planul de învăţământ al 

programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar la Râmnicu Vâlcea 

Atributiile/activitatile 
aferente 

  Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice seminarii; activităţi de evaluare 
continuă/ finală a studenţilor; consiliere metodică şi psihopedagogică, consultaţii practice pentru 
studenţi; îndrumare lucrări de licenţă; activităţi de cercetare ştiinţifică şi metodică finalizate prin 
publicarea de cărţi şi articole ştiinţifice în domeniu, participarea la conferinţe, simpozioane etc.; 
elaborare suporturi de curs;  elaborare materiale didactice specifice; îndrumare cercuri ştiinţifice 
studenţeşti. 

Salariul minim de 
incadrare 3920 lei 

Calendarul concursului  

Perioadă înscriere 27.04.2022-16.08.2022  
 

Data susținerii probelor de 
concurs  05.09.2022 

Ora susținerii probei scrise ora 09.00 

Ora susținerii probei 
practice ora 12.00 

Locul susținerii 
prelegerii 

  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE, Str. Doaga, nr. 
11, Piteşti, Telefon 0348/ 453 350, Corp A, Sala 212 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

 01.09.2022-07.09.2022 
  

 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor  08.09.2022 

 

Perioadă de contestații 09.09.2022-
13.09.2022  

 

Tematica probelor de 
concurs 

• Educația – concept pedagogic fundamental. Caracteristici generale 
• Structura de bază a educației. Componente și funcționare 
• Formele generale de organizare socială a educației. Interrelaționări 
• Procesul instructiv-educativ. Abordare sistemică. 
• Metodologia didactică - delimitări conceptuale, funcţii, tipologii ale metodelor 

didactice. 
• Modalități de organizare a activităților didactice: frontală, pe grupe, individuală. 
• Forme de desfășurare a activităților didactice. Lecția – formă de bază în desfășurarea 

activităților școlare. Tipuri de lecții. Alte forme de organizare a activității înstructiv-
educative. 

• Mijloacele de învățământ - delimitări conceptuale, funcții, clasificări. 
• Curriculum – concept şi paradigmă. 
• Organizare curriculară. Multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, 

interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, organizare modulară. Organizarea 
integrată a conţinuturilor. 

• Produse curriculare (planul de învăţământ, programa şcolară, manualul (tradiţional/ 
alternativ/ digital), orarul școlar, ghidul metodologic, auxiliarul şcolar) – concept, 
semnificaţii pedagogice, elaborare. 

• Conceptuld e evaluare școlară. Caracteristici definitorii 



• Strategii de evaluare școlară. Modalități de aplicare în educația timpurie 
• Clasificarea metodelor de evaluare școlară. 
• Elaborarea itemilor de evaluare. Caracteristici și exigențe metodologice 
• Curriculum pentru educație timpurie; Curriculum Național – descriere, specific. 
• Finalităţile educaţiei timpurii. Finalităţile educaţiei primare. Tipuri de finalităţi 

educaţionale (competențe, comportamente).  
• Proiectarea activității didactice /lecției în învățământul preșcolar /primar. 
• Procesul de socializare 
• Elemente de sociologia familiei 
• Diversitate în cadrul grupului educaţional 
• Stilurile manageriale ale cadrelor didactice 
• Clasa ca grup social. Relaţii educaţionale  
• Managementul conflictului în organizaţia şcolară 
• Proiectarea cercetării pedagogice 
• Metode de culegere a datelor 
• Dimensiunile educaţiei timpurii. Educaţia timpurie – concept. Politici în domeniul 

educației timpurii. Fundamentele teoretice ale educației timpurii. 
• Repere normative și direcții de acțiune în educația timpurie. Curriculum pentru 

educația timpurie. 
• Educația prin joc la vârstele timpurii. Mediul și spațiul educațional. 
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