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Universitatea Națională de Arte, București 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

      
Anunț 

Colocviul de admitere pentru acordarea Gradului Didactic I 
(seria 2017-2019) 

 

Condiții de înscriere: 

Dosarul candidatului să fie trimis instituției noastre de către inspectoratul școlar până 

la data de 15.01.2017; 

Taxa de procesare a colocviului de admitere la gradul I, în valoare de 100 lei, să fie 

achitată de către candidat la casieria universității noastre; 

Cererea de înscriere la colocviul de admitere pentru gradul didactic I să fie depusă la 

secretariatul D.P.P.D. (str. General Budișteanu, Nr.19, etaj 3), în perioada: 5 – 19 

decembrie 2016. În cerere să se specifice titlul temei ales (din lista anexată). 

 

Condiții de admitere: 

-admiterea se realizează pe baza unui interviu al candidatului în fața comisiei DPPD; 

-în cadrul interviului, candidatul propune tema aleasă (dintre cele aflate pe lista 

anexată), prezintă cuprinsul și motivația lucrării; 

-interviul va avea loc joi, 2 februarie, ora 12:00  în strada General Budișteanu, 

Nr.19, etaj 3, sala 49 

 

Beneficiile și îndatoririle candidaților admiși: 

- după admitere, candidatului i se va repartiza de către comisie un profesor 

coordonator care să-i asigure îndrumarea necesară pentru realizarea lucrării; 

- candidatul are datoria de a lua legătura cu coordonatorul său și de a ține seama de 

îndrumările de specialitate pentru realizarea lucrării; 

- candidatul se angajează, conform legii, să respecte regulile citării în realizarea 

lucrării precum și să aducă o contribuție originală la educația plastică sau vizuală. 

 
director al D.P.P.D. 
conf. univ.dr. Speranța Farca 
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Universitatea Națională de Arte, București 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 

  

 

Tematica orientativă  

pentru lucrările metodico-științifice de grad didactic I 

 

l. Raportul dintre cercetarea ştiinţifică, manifestarea artistică şi experienţa didactică în 

optimizarea procesului de învățământ.   

2. Consideraţii și sugestii de îmbunătățire a programelor şcolare ale disciplinelor de 

educație în artele plastice și vizuale.  

3. Analiza lucrărilor de psihopedagogie și metodică a predării artelor plastice din 

perspectiva nevoilor învățământului contemporan. 

4. Preocupări în modernizarea activităților de învățare din școală pentru formarea unor 

competențe reale de exprimare artistică.  

5. Personalităţi exemplare ale culturii, pedagogiei şi artei româneşti. Contribuţia lor la 

dezvoltarea învăţământului artistic din ţara noastră.  

6. Interdisciplinaritatea în predarea, învăţarea şi evaluarea activităţilor de educație 

plastică și vizuală în şcoală.  

7. Metode și tehnici moderne ce pot fi folosite în școală pentru formarea competențelor 

de exprimare în artele plastice și vizuale. 

8. Cercetări recente utilizate pentru dezvoltarea spiritului de observaţie, a atenţiei,  a 

memoriei vizuale și a creativității copiilor și tinerilor prin activităţile specifice artei 

plastice.  

9. Contribuţii la îmbunătăţirea şi dezvoltarea metodicii predării elementelor de limbaj 

artistic plastic în școală. Cercetare experimentală.  

10. Strategii de proiectare şi desfăşurare a lecţiilor de educaţie plastică și de educație 

vizuală (la nivel gimnazial şi liceal).  

11. Competențe principale ce pot fi formate în şcoală prin lecțiile de educaţie plastică și 

vizuală.  
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12. Strategii psihopedagogice specifice pentru centrarea pe elev a procesului educației 

plastice și vizuale.  

13. Dificultăți întâmpinate în educarea și dezvoltarea aptitudinilor artistice. Modalități 

psihopedagogice pentru depășirea acestora.   

14. Modalități de abordare interdisciplinară a activităților de educație artistică în școală. 

15. Teme globale – abordări transdisciplinare a educației artistice în școală. 

16. Fundamentul psihopedagogic al formării independenței în gândirea și exprimarea 

copiilor și tinerilor prin intermediul artelor plastice și vizuale. 

17. Ocrotirea spontaneităţii native specifice şi stimularea creativităţii în domeniul artelor 

plastice a copiilor și tinerilor.  

18. Transferul exprimării creative a copiilor și tinerilor din domeniul artelor plastice către 

viața cotidiană. 

19. Importanța simțului estetic format prin intermediul artelor plastice pentru formarea 

reperelor etice, de responsabilitate socială și de prețuire a valorilor umanității. 

20. Responsabilitatea profesorului de artă în afirmarea şi dezvoltarea competențelor 

artistice ale copiilor și tinerilor. 

21. Modalități didactice specifice pentru tratarea fiecărui copil și tânăr, în mod individual, 

prin raportare la propria evoluție și nu prin comparare (cu colegii, cu un ideal de elev sau 

cu repere asbstracte).  

22. Experienţa didactică personală în descoperirea, experimentarea şi selectarea unor 

metode și procedee eficiente pentru stimularea fanteziei şi gândirii plastice creatoare a 

copiilor și tinerilor.  

23. Specificul activităților de educație plastică în cadrul nonformal (Palate și cluburi ale 

copiilor, case ale elevilor etc.). 

24. Cercul de arte plastice; conţinutul şi metodologia activităţilor desfăşurate.  

25. Specificul predării artei plastice în şcolile speciale. Metode şi procedee de realizare a 

sarcinilor educaţiei plastice și vizuale a copiilor cu deficienţe.  

26. Conceptul de atelier în liceul de artă, ca spaţiu de creaţie cu funcţii educative 

specifice şi definitorii pentru pregătirea artistică a copiilor și tinerilor.  

27. Efecte ale mijloacelor mass-media asupra educației în arta plastică a copiilor și 

tinerilor.  
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28. Valorificarea, în cadrul educației plastice și vizuale din școală, a funcțiilor moderne 

ale evaluării (de exemplu: funcția de reglaj pentru procesului didactic, funcția de învățare, 

funcția de formare a competenței de autoevaluare, funcția de stimulare a progresului, 

funcția de descoperire a potențialului creativ pe care îl are greșeala). 

29. Valoarea de patrimoniu a operei de artă. Educarea și formarea copiilor și tinerilor 

pentru prețuirea valorilor și a creatorilor acestora. 

30. Rolul artei tradiționale, a miturilor, a tradițiilor, și a folclorului în educaţia artistică a 

elevilor.  

31. Importanța educativă a cunoașterii simbolisticii motivelor tradiționale româneşti. 

Utilizarea acestora pentru diversificarea elementelor de limbaj și expresie în educația 

plastică și vizuală din școală.  

32. Monografia artistică a zonei școlii ca loc de întâlnire al elevilor cu opera de artă în 

proiectul unei educații cu puternice elemente regionale.  

33. Studiul asupra impactului pe care îl are exemplul personal al profesorului ca artist, 

creator și ca personalitate morală asupra educației copiilor și tinerilor.  

 

NOTĂ: Lista elaborată mai sus este orientativă; ea poate fi completată cu teme propuse 

de candidaţi sau de către conducătorii ştiinţifici şi aprobată de Consiliul științific al  

D.P.P.D.  

 

Data: 7.12.2016 

 

Director al DPPD: 

conf.univ.dr. Speranța Farca 
 


