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ANUNȚ 

RESTANȚĂ LA DISCIPLINA DIDACTICA SPECIALIZĂRII 

 

 

1. In ce consta examenul? Studentul restantier va elabora doua referate, pe o tema la 

alegere din lista de teme prevazuta la punctul 2  

 

2. LISTA DE TEME (se vor alege doua teme din lista de mai jos): 

- Proiectati o activitate optionala (domeniul:Arte vizuale) pentru ciclul gimnazial. Disciplina 

optionala propusa va avea durata de un semestru. Structura optionalului va reflecta noile orientari 

in metodologia didactica; 

- Propuneti un plan de decorare a unei institutii de invatamant (scoala generala) sau un proiect de 

expozitie scolara online, conform cerintelor pedagogice actuale; 

- Avand ca reper o competenta specifica (la alegere) din cadrul Programei scolare la clasa            

a VII-a, proiectati  o activitate didactica interdisciplinara. Realizati pentru aceasta activitate o 

analiza SWOT; 

- Etapele proiectării unei activităţi artistice plastice  si a unei activităţi teoretice. Descrieti in 

detaliu tehnicile si instrumentele de evaluare folosite in cele doua situatii, pornind de la doua 

exemple din Programa scolara; 

- Punctul, element de geneză al spațiului plastic. Definiții. Semnificații ale punctului. 

Exemplificarea prin doua activitati didactice in invatamantul gimnazial; 

- Linia ca element de limbaj plastic. Propuneri de elaborare a unor exercitii plastice, proiecte, 

studii cu elevii pe tema enuntata; 

- Forme plane/ bidimensionale şi forme volumetrice/ tridimensionale; forme închise şi forme 

deschise; forme spontane şi forme elaborate. Modalitati de integrare a TIC in aceste activitati cu 

descrierea a  doua procedee de analiza/ interpretare a imaginii. 

 

3. Recomandari privind structura referatului (proiectului): Fiecare tema va contine 

minimum 4 pagini, maximum 5 pagini si va fi redactata cu formatul de  font Times New Roman, 

size 12, la un rand. Cel putin jumatate din ansamblul lucrarii va trebui sa reflecte contributia 

personala a studentului prin argumentari, puncte de vedere, analize comparative proprii, 

propuneri de activitati educationale in context social, etc.  

Este interzis plagiatul sub orice forma. Nerespectarea normelor in vigoare privind citarile 

si a drepturilor de autor determina anularea in intregime a lucrarii/ proiectului in cauza. 

In antetul documentului se vor redacta obligatoriu urmatoarele:  

Specialitatea: DPPD NIVEL I  

Disciplina: Didactica specializării 

Nume si prenume student: ............................................... 

 

4. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ RECOMANDATĂ: 
Studentul poate face apel la orice resursa bibliografica, in functie de specificul temei/ proiectului 

 



5. Cele două referate (teme) vor fi salvate intr-un singur document format pdf. Fisierul va fi 

denumit astfel: nume_prenume_restanta_didactica_februarie_2021  

 

6. TERMENUL LA CARE VOR FI PREDATE REFERATELE: lucrarea va fi predata pana cel 

mai tarziu la data de 03.02.2021, ora 13 

 

7. ADRESA DE E-MAIL UNDE SE TRANSMITE TEMA: iulian.toma@unarte.org  


