
Colocviul de gradul I,  specializarea învățători  

 Propuneri de teme generice pentru colocviul de admitere la gradul didactic I 

DOMENIUL: MATEMATICĂ 

COORDONATOR: PROF DR. CORALIA MATEI 

1.Activităţi specifice formării conceptului de număr natural la şcolarul mic  

2. Tratarea diferenţiată a elevilor din învăţământul primar în activităţile de rezolvare şi 

compunere a problemelor  

3. Metode eficiente în predarea-învăţarea fracţiilor ordinare la clasa a IV-a.  

4. Metodologia predării-învăţării noţiunii de problemă şi de rezolvare şi compunere a 

problemelor în învăţământul primar  

5. Rolul jocului în formarea de priceperi şi deprinderi în învăţarea operaţiilor matematice 

6. Învăţarea activă a matematicii în clasele I-IV 

7. Tehnici de învăţare eficientă a operaţiilor de adunare şi scădere a numerelor naturale în 

etapa achiziţiilor fundamentale  

8. Rolul elementelor de geometrie în procesul instructiv-educativ din ciclul preşcolar şi 

primar  

9. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţiile de matematică  

10. Rolul şi importanţa jocului didactic matematic în adaptarea şcolară a copilului de clasa I 

11. Tratarea diferenţiată în evaluarea şcolarului mic la matematică  

12. Asigurarea continuităţii în grădiniţă şi şcoală prin activităţile matematice  

13. Utilizarea jocului didactic în predarea-învăţarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire  

14. Tehnici de rezolvare a problemelor de matematică în înv. primar  

15. Dezvoltare potenţialului creativ al elevilor prin rezolvare şi compunere de probleme  

16. Jocul didactic - metodă eficientă în învăţarea matematicii în ciclul primar  

17. Strategii eficiente de evaluare a progresului şcolar la matematică în ciclul primar  

18. Instrumente de evaluare a însuşirii noţiunii de număr natural în grădiniţă 7 

19. Utilizarea jocului didactic matematic în predarea-învăţarea elementelor de geometrie la 

ciclul primar  



20. Activităţi de învăţare specifice predării-învăţării geometriei la clasele I-IV 

21. Softul educațional, mijloac eficient pentru predarea-învățarea matematicii în ciclul 

primar 

 

Colocviul de gradul I, specializarea educatoare 

 Propuneri de teme generice pentru colocviul de admitere la gradul didactic I 

DOMENIUL: MATEMATICĂ 

COORDONATOR: PROF DR. CORALIA MATEI 

1.  Metode şi procedee didactice utilizate pentru formarea noţiunii de număr la preşcolari  

2. Metode active în învăţarea noţiunii de număr natural la copiii preşcolari  

3. Rolul elementelor de geometrie în procesul instructiv-educativ din ciclul preşcolar 

4. Asigurarea continuităţii în grădiniţă şi şcoală prin activităţile matematice 

5. Jocul didactic - metodă eficientă în învăţarea matematicii 

PROPUNERI TEME LUCRĂRI GRAD I  

Lector univ.dr. Netedu Loredana 

 

1. Abordarea textului narativ în ciclul gimnazial – între activităţile curriculare și extracurriculare 

2. Stimularea lecturii în ciclul liceal prin activitățile informale 

3. Metode alternative de evaluare a competențelor lingvistive în ciclul gimnazial  

4. Limbajul teatral și limbajul dramatic în abordarea textului dramatic în gimnaziu 

5. Perspective interdisciplinare asupra predării textului liric în ciclul gimnazial 

Propuneri  pentru teme de gr. 1 lb. franceza, conf. dr. Diana Rinciog 

 

1. Pédagogie de l’erreur en classe de FLE. 

2. Le théâtre en classe de FLE: créativité et travail en équipe. 

3. Les stéréotypes culturels pour désigner les Français – approche didactique. 



4. Les loisirs, thème de prédilection pour exercer la compétence de l’écrit et de l’oral en classe 

de FLE. 

5. Les nouvelles de Daudet/Maupassant/Mérimée/ Flaubert (choix de textes) – approche 

didactique en classe de FLE. 

6. L’humour dans la littérature française/la bande dessinée: exploitation didactique. 

7. Les sujets de DELF, exploitation didactique des compétences prévues dans le Cadre Européen 

de Référence pour les Langues. 

8. Lire la poésie et l’exploiter de manière didactique en classe de FLE. 

9. Les moralistes français (La Fontaine, La Rochefoucauld, La Bruyère): cultiver des valeurs 

morales - approche didactique en classe de FLE. 

10. Le roman français du XIXe siècle (Hugo/Balzac/Stendhal/Flaubert/Maupassant/Zola) et 

l’adaptation cinématographique – enjeux didactiques en classe de FLE. 

PROPUNERI TEME LUCRĂRI GRAD I , Contabilitate , conf. dr. Tegledi Monica 

 

1. Strategii didactice utilizate in predarea  documentelor si  registrelor  contabile 

obligatorii  utilizate în derularea  unei afacerii. 

2. Contabilitatea ca sistem informaţional. Strategii didactice utilizate în predarea contabilităţii 

în învăţământul liceal. 

3. Contabilitatea imobilizărilor corporale. Integrarea tehnologiilor interactive de predare în 

contabilitate. 

4. Utilizarea metodelor interactive în   predarea imobilizărilor necorporale. 

5. Strategii didactice utilizate în predarea stocurilor și a producției în curs de execuție. 

6. Eficientizarea învățării prin utilizarea metodelor interactive în predarea decontărilor cu terții. 

7.  Lucrările de închidere ale exerciţiului financiar. Optimizarea strategiilor de evaluare utilizate 

în contabilitate;  

8. Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Modalități inovatoare de organizare a 

conţinuturilor procesului de învăţământ în contabilitate;  

9. Contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară. Strategii interactive de predare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1..Pătruţ Vasile, Rotilă Aristiţa, Contabilitate şi diagnostic financiar - fundamente teoretice şi aplicatii 

practice, Ediţia a II-a revizuită şi actualizată, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2010; 



2.Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Bazele contabilităţii. Noţiuni de bază, probleme, studii de 

caz, teste grilă şi monografie, Editura Universitară, Bucureşti, 2009; 

3. C.Drăgan, M. Mihai, V. Brabete – Contabilitatea afacerilor, Ed. Universitară, Craiova, 2013; 

4. Staicu C. Și colectiv, Contabilitatea financiară-abordare în context european, volumul 1 și 2, Ed. 

Universitaria, Craiova 2011; 

5. O.M.F.P. NR. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare; 

PROPUNERI TEME LUCRĂRI GRAD I , Conf. dr. Diana Costea 

 

1. Stratégies et techniques de formation de la compétence de compréhension orale 

2. Stratégies et techniques de formation de la compétence de compréhension de l'écrit 

3. L'intégration du TICE dans l'enseignement du FLE 

4. L'apprentissage par les tâches en classe de FLE 

5. La compétence grammaticale: stratégies et types d'activités en classe de FLE  

6. La compétence lexicale: stratégies et types d'activités en classe de FLE 

7. Les actes de langage dans la communication à l'oral 

8. De l’approche communicative à la perspective communic’actionnelle 

9. Chanter et jouer pour acquérir le français 

10. Exploitation des documents authentiques en classe de FLE 

11. Les pratiques interactives en classe de FLE 

PROPUNERI TEME LUCRĂRI GRAD I , Conf. dr. Eftimie Mariana 

1. Studiu comparativ al metodologiei didactice între tradiție și inovație aplicată modulului 

Transporturile turistice 

2. Studiu privind impacul strategiilor de dezvoltare a afacerilor asupra pieţei din sectorul tertiar 

3.  Aspecte semnificative privind îmbunătăţirea calităţii în învăţământul preuniversitar 

4. Politicii de promovare şi comercializare a ofertei turistice  

5. Rolul şi importanţa activităţii de transport în comercializarea serviciilor  

6. Studiu privind valorificarea potentialului turistic in conditiile mediului concurenţial din 

România  

 

 



 

PROPUNERI TEME LUCRĂRI GRAD I , Conf. univ. dr. Badea Mihaela Gabriela 

PROFESORI LIMBA ENGLEZĂ 

1. Teaching English Vocabulary through Music 

 2. Strategies for Teaching Speaking 

3. Storytelling in the English Class  

4. Strategies for Improving Students’ Listening Skills 

5. Teaching Grammar in a Communicative Way 

 

ÎNVĂŢĂTOARE  

1. Strategii de evaluare a rezultatelor şcolare la Comunicare în limba română  

2. Strategii de evaluare a rezultatelor şcolare la Limba și literature română 

3.  Clubul de lectură – activitate extracurriculară pentru elevii din ciclul primar 

4. Modalităţi de integrare a elementelor de construcţie a comunicării în cadrul lecţiilor de limba 

română 

5. Scrierea creativă în ciclul primar (poezie, proză scurtă etc.) 

 

EDUCATOARE 

1. Strategii de dezvoltare a limbajului la preşcolari  

2. Dramatizarea în dezvoltarea limbajului în învăţământul preşcolar 

3. Dezvoltarea competenței de producere de mesaje scrise la elevii din învăţământul primar  

4. Valorificarea poveştilor în dezvoltarea limbajului preşcolarilor 

5. Metode de îmbogăţire a vocabularului la preşcolari 

 

PROPUNERI TEME LUCRĂRI GRAD I , Conf. univ. dr. Presadă Diana 

PROFESORI LIMBA ENGLEZĂ 

1. Teaching Writing Skills in Secondary Schools/High schools 

2. Teaching English through Literature 



3. The Role of Drama in Improving Students’ Communicative Skills 

4. Strategies for Improving Students’ Pronunciation 

5. Strategies Used in Teaching Grammar in the English Class 

6. The Role of Visual Aids in Teaching English Vocabulary 

7. Teaching English Vocabulary through Films  

 

 

 


