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TEMATICA
pentru colocviul de admitere la gradul didactic I
Specializarea Limba şi literatura franceză
A. COMPETENŢE VIZATE
Competenţe profesionale:
 cunoaşterea aprofundată a conţinuturilor disciplinei;
 înţelegerea temeinică a specificului disciplinei şi a rolului acesteia în formarea şi
dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor;
 utilizarea corectă a limbii franceze în diferite contexte comunicative;
 explicarea şi interpretarea contrastivă a structurilor lexicale şi gramaticale ale limbilor
străină şi maternă prin recursul la alternanţa codurilor;
 aplicarea cunoştinţelor de didactică a specialităţii;
 transferul informaţiilor deţinute în domeniile altor limbi străine pentru realizarea de
similitudini şi analogii cu limba franceză în vederea creării la elevi a competenţei
plurilingve;
 reflecţia critică şi constructivă asupra mecanismelor de funcţionare a limbii franceze;
 creativitate şi flexibilitate în diversificarea metodelor de predare / învăţare;
 disponibilitatea spre inovare a demersului didactic;
 proiectarea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional din învãţãmântul
preuniversitar;
 structurarea logicã şi transpunerea psihopedagogicã a conţinuturilor predãrii şi învãţãrii
limbii franceze
 investigarea şi soluţionarea problemelor specifice şcolii şi educaţiei.
Competenţe transversale:
 disponibilitate spre dezvoltarea continuă, personală şi profesională, prin manifestarea
deschiderii pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 responsabilitate în faţa necesităţii de a crea un climat educativ stimulativ, interactiv şi de
cooperare;
 autonomie şi responsabilitate în actul decizional de adaptare a demersului didactic la
capacităţile, particularităţile şi nivelul real de cunoştinţe al elevilor;
 capacitatea de a transmite elevilor, prin exemplu personal şi prin demers educativ
explicit, valori şi atitudini de tipul acceptării diferenţelor şi manifestării toleranţei prin
recunoaşterea şi respectarea diversităţii şi a multiculturalităţii;
 abilitatea de a orienta demersul didactic spre dobândirea de către elevi şi conştientizarea
de către aceştia a beneficiilor autonomiei învăţării;
 atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă
investigării şi explicării fenomenelor educaţionale;
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B. TEMATICA
1. Teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări
metodico-ştiinţifice:
1.1. Proiectarea cercetării şi managementul proiectului de cercetare pedagogică: etapele şi
demersurile elaborării şi realizării unui proiect de cercetare.
1.2. Metode şi instrumente de colectare a datelor: metoda observaţiei, analiza produselor
activităţii elevilor, ancheta, chestionarul, interviul, metoda sociometrică, metoda
studiului de caz, analiza documentelor şcolare. Metoda testelor, tehnica construirii
unui test educaţional.
1.3. Experimentul şi metodologia experimentală: structura metodei experimentale,
variabilele, grupurile de experimentare, etapele unui experiment psihopedagogic,
planurile experimentale.
1.4. Elemente de măsurare, analiză statistică şi interpretare a datelor aplicate în cercetarea
pedagogică.
1.5. Redactarea, discutarea şi definitivarea raportului de cercetare: sintetizarea,
sistematizarea şi prezentarea datelor (tabele, grafice, indicatori sintetici); structura unui
raport de cercetare; exigenţe privind aparatul critic al raportului de cercetare.
1.6. Elaborarea proiectului de intervenţie/dezvoltare educaţională: transpunerea
concluziilor şi a explicaţiilor în soluţii aplicative;
2. Teme privind domeniul de specialitate şi didactica:
2.1. Curriculumul de LIMBA FRANCEZĂ – repere legislative.
2.2. Curriculumul de LIMBA FRANCEZĂ – corelarea cu documentele europene şi
adecvarea la cerinţele sociale.
2.3. Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare –
document de referinţă al profesorilor de limbi moderne (FLE).
2.4. Portofoliul European al Limbilor - alternativă a autoevaluării.
2.5. Abordarea prin competenţe a predării limbii franceze.
2.6. Competenţa plurilingvă şi pluriculturală.
2.7. Noi perspective în didactica limbii franceze ca limbă străină.
2.8. Exploatarea Internetului şi competenţele digitale ale profesorului de limba franceză.
3. Conţinutul şi desfăşurarea colocviului:
3.1. Prezentarea temei propuse (motivarea alegerii temei, plasarea temei în contextul
dezvoltărilor ştiinţifice şi didactice actuale, relevanţa ştiinţifică şi didactică a temei
propuse)
3.2. Enunţarea ipotezei/ipotezelor şi a aşteptărilor privind investigaţia întreprinsă.
3.3. Prezentarea sintetică a proiectului de cercetare: tipul de cercetare, etape, metode,
eşantionare, variabile, proceduri de analiză a datelor.
3.4. Argumentarea valorii aplicative a lucrării, a contribuţiei la dezvoltarea practicii
educaţionale.
3.5. Prezentarea sintetică a bibliografiei.
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