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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Programa pentru disciplina Limba şi literatura polonă maternă se adresează absolvenţilor 

învăţământului superior de specialitate şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea 

posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura 

programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară 

sistemică în realizarea procesului educaţional. 

Absolvenţii facultăţilor de profil şi profesorii care susţin concursul la disciplina Limba şi 

literatura polonă maternă pot preda în învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile 

în vigoare. 

Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepţiei didactice şi modalităţile concrete 

prin care profesorul pune elevii în situaţii de învăţare eficiente, apte de a conduce la formarea 

capacităţilor şi a competenţelor prevăzute în programele şcolare. Această orientare este cu atât mai 

necesară acum, când flexibilitatea programelor solicită din partea profesorului efortul de a concepe 

procese şi parcursuri didactice flexibile, adaptate nivelului claselor de elevi cu care acesta lucrează. 

Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează profilul 

absolventului de învăţământ superior, urmărind: 

• cunoaşterea conţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe în evoluţia disciplinei 

Limba şi literatura polonă maternă, precum şi a metodicii disciplinei; 

• probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor 

didactice; 

• demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului 

educaţional. 

 Fiind date particularităţile disciplinei Limba şi literatura polonă maternă şi influenţa 

modelatoare puternică pe care aceasta o exercită asupra formării şi dezvoltării personalităţii 

elevului, precum şi asupra întregului climat educaţional al şcolii, profesorul de Limba şi literatura 

polonă maternă trebuie să demonstreze că: 

• are capacitatea de a crea experienţe de învăţare semnificative pentru elev; 

• înţelege cum învaţă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităţi de învăţare care 

sprijină dezvoltarea intelectuală şi socială a acestuia; 

• înţelege că elevii sunt diferiţi din punctul de vedere al modului în care învaţă şi poate să 

ofere oportunităţi instructiv-educative adaptate la diferenţele individuale de învăţare; 

• înţelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice care 

încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului, capacitatea de rezolvare a problemelor şi 

performanţele lui în utilizarea noilor tehnologii; 

• are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaţia şi 

comportamentul pentru a crea un mediu educaţional care încurajează interacţiunea socială 

pozitivă, motivaţia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăţării, sprijinind astfel 

succesul şcolar al acestuia; 

• are capacitatea de a dezvolta activităţi didactice în cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii, 

activităţi curriculare şi extracurriculare inter-, pluri- şi transdisciplinare; 

• dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a 

sprijini curiozitatea, colaborarea şi interacţiunea elevilor în activitatea de învăţare; 

• planifică activitatea de predare-învăţare-evaluare pe baza competenţelor curriculare, a 

cunoaşterii proceselor predării-învăţării-evaluării, a conţinutului disciplinei, a abilităţilor 

elevilor şi a diferenţelor dintre elevi; 

• înţelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica 

activităţile didactice, asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului; 

• evaluează efectele opţiunilor şi acţiunilor sale asupra elevilor, părinţilor, altor profesori şi 

modifică aceste acţiuni atunci când este necesar; 
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• caută în mod activ oportunităţi pentru perfecţionarea sa profesională continuă; 

• contribuie la stabilirea unor relaţii pozitive cu colegii, familiile elevilor şi cu organizaţii 

existente în comunitatea în care trăieşte, în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în 

sprijinirea activităţilor şcolii; 

• înţelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaţia 

pentru carieră în activitatea didactică; 

• înţelege aspectele de ordin legislativ ale activităţii sale, respectiv, drepturile legale ale 

elevului şi părinţilor, precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităţi; 

• înţelege criteriile de evaluare a activităţii sale şi are capacitatea de a le integra în conceperea 

şi realizarea activităţii didactice. 

Programa este structurată astfel:  

1. disciplina de specialitate - Limba și literatura polonă maternă; 

2. metodica predării disciplinei de specialitate – Metodica predării limbii și literaturii polone 

materne; 
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1. DISCIPLINA DE SPECIALITATE - LIMBA ȘI LITERATURA POLONĂ MATERNĂ 

 

COMPETENȚE SPECIFICE 

Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinei Limba şi 

literatura polonă maternă, anumite competenţe specifice profesorului de Limba şi literatura polonă 

maternă, competenţe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării 

activităţii didactice. Într-o formulare sintetică, aceste competenţe sunt: 

• Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (din cele trei domenii: limbă, 

literatură, comunicare) şi problemele de învăţare specifice domeniului; 

• Operarea cu programele de primar, de gimnaziu şi de liceu în vederea proiectării unui 

demers didactic adaptat specificului grupului-ţintă; 

• Aplicarea creativă şi reflexivă a cunoştinţelor despre predarea-învăţarea disciplinei; 

• Selectarea diverselor modalităţi de abordare a textului literar şi nonliterar în funcţie de tipul 

de text discutat şi grupul-ţintă; 

• Aplicarea adecvată a principiilor şi a metodelor specifice de abordare a noţiunilor de limbă 

(fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă, stilistică); 

• Aplicarea adecvată a principiilor, formelor şi metodelor specifice didacticii oralului; 

• Aplicarea adecvată a principiilor, formelor şi metodelor specifice didacticii redactării; 

• Elaborarea de teste iniţiale, formative şi sumative în funcţie de obiectivele sau de 

competenţele vizate; 

• Selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor 

vizate; 

• Analizarea unor proiecte pentru opţionalul ca disciplină nouă sau pentru opţionalul integrat 

la ciclul liceal; 

• Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi, conform principiilor şi 

metodelor interacţiunii educaţionale; 

• Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare 

proiectată. 

 

DOMENII DE COMPETENŢĂ 

1. Curriculum şi proiectarea didactică: 

• componentele curriculum-ului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, 

trunchi comun, discipline, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare; 

• curriculum naţional de limba şi literatura polonă maternă pentru ciclurile primar, gimnazial 

şi liceal; obiective cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe specifice; 

• modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională; 

• proiectarea activităţii didactice: planificarea calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare 

(integrarea celor trei domenii, coerenţa demersului, corelarea conţinuturilor şi a activităţilor 

de învăţare şi a formelor de evaluare cu obiectivele/ competenţele specifice anului de studiu, 

metode folosite, resurse, tipuri de interacţiune a grupului de elevi), proiecte de lecţie (pentru 

diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activităţi de învăţare intra -, inter - şi 

transdisciplinare. 

2. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina limba şi 

literatura polonă maternă:  

• metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare; utilizarea metodelor 

centrate pe elev/ a tehnicilor de învăţare prin cooperare; 

• forme de organizare a activităţii didactice: clasificare, caracterizare; 

• mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare: funcţiile 

didactice ale mijloacelor de învăţământ; tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile 

lor. 
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3. Didactica lecturii: 

• abordarea textului literar (perspective în didactica lecturii, căi de acces spre textul literar, 

ghidarea elevilor spre înţelegerea, analiza şi interpretarea adecvată a unui text); 

• didactica textului narativ (concepte de teorie literară specifice; modalităţi de construire a 

unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte; formarea unei 

grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului narativ); 

• didactica textului dramatic (concepte de teorie literară specifice; modalităţi de construire a 

unor activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte; formarea unei 

grile de lectură operaţionale pentru receptarea adecvată a textului dramatic); 

• didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice; modalităţi de construire a unor 

activităţi de învăţare vizând înţelegerea şi aplicarea acestor concepte; formarea unei grile de 

lectură care să conducă la receptarea adecvată a poeziei); 

• abordarea textului nonliterar (ştiinţific, publicistic, publicitar) din perspectiva 

caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării; 

• abordarea textelor aparţinând altor arte din perspectiva codurilor specifice ale acestora. 

4. Didactica limbii polone: 

• abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării; 

• strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică, de morfologie şi de 

sintaxă (parcursuri inductive, deductive, analogice; analiza gramaticală, exerciţiul 

gramatical, compunerea gramaticală etc.); 

• strategii de învăţare şi de aplicare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. 

5. Didactica oralului: 

• strategii de învăţare şi exersare a ascultării active; 

• strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute de 

programă (monologul informativ, monologul demonstrativ, descrierea orală, povestirea 

orală, rezumatul oral, dialogul formal şi informal, interviul, dezbaterea, masa rotundă etc.). 

6. Didactica redactării: 

• strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele 

şcolare: texte funcţionale (cerere, completare de formulare, telegramă, proces-verbal, 

curriculum vitae), texte reflexive şi argumentative (relatarea unor evenimente şi întâmplări 

din experienţa personală, exprimarea unui punct de vedere: jurnalul personal, jurnalul de 

lectură, argumentarea unui punct de vedere), texte imaginative (alcătuirea unor descrieri, 

dialoguri sau naraţiuni pe o temă dată) sau texte despre opera literară (rezumat, 

caracterizare, analiză, eseu etc.). 

7. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curricular: 

• evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri de 

evaluări, caracterizare; 

• tipuri de evaluare (iniţială, formativă, sumativă) folosite la limba şi literatura polonă; 

• metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, 

investigaţia, observarea sistematică a comportamentului elevilor) care se pot aplica la 

disciplina limba şi literatura polonă; 

• calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate; 

• tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de 

proiectare, modalităţi de corectare şi notare; 

• probe de evaluare (orale, scrise, practice) folosite în orele de limba şi literatura polonă 

8. Comunicarea - mijloc al interacţiunii educaţionale: 

• comunicarea în predare-învăţare (adecvarea discursului la capacităţile de înţelegere a 

elevilor, ancorarea în cunoştinţele prealabile ale elevilor asupra temei etc.); comunicare 

verbală, nonverbală, mixtă (congruenţa acestora); rolul profesorului în structurarea la elevi a 

unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea; 
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• forme ale comunicării didactice (prelegerea, dialogul, dezbaterea) şi roluri asumate de către 

profesor (în dialog sau în dezbatere: moderator, participant, evaluator, sufleur); 

• blocaje în comunicare; soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă, 

jocuri de „încălzire“, învăţare prin cooperare, tehnici nonverbale, tehnici de exprimare a 

sentimentelor etc.); 

• tipuri de întrebări (închise, deschise, cu alegere multiplă, întrebări concrete, întrebări 

abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. 

9. Managementul clasei: 

• rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni 

ascultători şi buni comunicatori: organizator, participant, resursă, evaluator, facilitator etc.; 

• organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui climat adecvat desfăşurării orei; 

folosirea unor resurse materiale adecvate; folosirea resurselor psihice ale profesorului şi 

elevilor (capacităţi, cunoştinţe, experienţe individuale); folosirea adecvată şi eficientă a 

timpului; forme de instruire (frontal, în perechi, în grupe, studiu individual) şi alternarea 

acestora în cadrul unei secvenţe didactice; 

• antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare, a unei atitudini deschise faţă de 

comunicare; 

• gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura polonă (refuzul elevilor de a 

citi, polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc.). 

10. Curriculum la decizia şcolii: 

• proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: opţional ca 

disciplină nouă; 

• repere/ condiţionări în elaborarea CDŞ-ului (resurse umane, materiale, context local, 

interesele elevilor); 

• modalităţi de adecvare a unui CDŞ la grupuri-ţintă diferite. 

11. Conţinuturi: 

• Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei 

domenii ale disciplinei (limbă, comunicare, literatură), prevăzute în programele de primar, 

de gimnaziu şi de liceu, atât pe cele obligatorii, cât şi pe cele facultative. 

• Pentru domeniul literatură, candidaţii trebuie să cunoască monografic opera autorilor 

prevăzuţi în programa de liceu. De asemenea, candidaţii trebuie să cunoască epocile 

fundamentale ale literaturii polone, curentele, genurile şi speciile literare, precum şi operele 

literare reprezentative pentru fiecare dintre acestea. 

 

 

 

TEMATICA PENTRU DISCIPLINA DE SPECIALITATE - LIMBA ȘI LITERATURA 

POLONĂ MATERNĂ 

 

 

I. Limba polonă 

a) Nivelul fonetic: normele actuale de ortografie și ortoepie în limba polonă; aspecte funcționale 

referitoare la: sunetele limbii polone, regulile pentru despărțirea cuvintelor în silabe; diftongi, 

triftongi, hiat; accent; abateri de la normă și corectarea lor. 

 

b) Nivelul lexico-semantic: cuvântul, structură; categorii semantice: sinonime, antonime, omonime, 

paronime, cuvinte monosemantice/ polisemantice; neologisme, regionalisme, arhaisme; unități 

frazeologice (expresii/ locuțiuni); sensul cuvintelor în context/ sens denotativ și sens conotativ; 

vocabularul limbii polone; mijloace de îmbogățire a vocabularului: interne (derivarea, 

compunerea, conversiunea), externe (împrumuturile şi neologisme). 

 



 7 

c) Nivelul morfosintactic:  

• părțile de vorbire flexibile: substantivul (fel, număr, gen, cazuri, funcții sintactice, locuțiuni 

substantivale); articolul (clasificare); adjectivul (flexiune, grade de comparație, funcții 

sintactice, ortografiere); pronumele (tipuri, adjective pronominale, funcții sintactice, 

ortografierea formelor pronominale); numeralul (clasificare, cazuri, funcții sintactice, 

ortografierea numeralelor); verbul  (verbele predicative, auxiliare, copulative, locuțiuni 

verbale, diateze, moduri, timpuri, funcții sintactice); 

• părțile de vorbire neflexibile: adverbul (clasificare, grade de comparație, funcții sintactice, 

ortografierea adverbelor); conjuncția (clasificare); prepoziția (regimul cazual al 

prepozițiilor); interjecția (clasificare, funcții sintactice, valori expresive, punctuația 

interjecției); 

• sintaxa propoziției (părți de propoziție: principale, secundare; acordul gramatical între 

predicat și subiect; acordul logic, acordul prin atracție; acordul atributului cu partea de 

vorbire determinată); 

• sintaxa frazei (propoziția – criterii de clasificare, felul propozițiilor; fraza; raporturi 

sintactice la nivelul propoziției și al frazei). 

 

d) Nivelul ortografic și de punctuație: aspecte privind aplicarea normelor de ortografie și de 

punctuație în receptarea/ construirea mesajului scris. 

 

e) Nivelul stilistic: stilurile funcționale; tipurile de text receptate: narative, descriptive, dialogate, 

informative, argumentative; stil direct, stil indirect, stil indirect liber. 

 

II. Literatura polonă 

 

1. Proza – Specii narative: basmul cult, povestirea, nuvela, romanul. 

• Conţinuturi: instanțele comunicării narative (autor, narator, personaj, cititor); perspectivă 

narativă (narator obiectiv/subiectiv, narațiune scrisă la persoana I/ la persoana a III-a); construcția 

discursului narativ (particularitățile speciilor literare: basmul cult, povestirea, nuvela, romanul; 

acțiune, temă, momentele subiectului, conflict, incipit, final, moduri de expunere, stil direct, stil 

indirect, stil indirect liber, repere spațio-temporale); personaje (tipologie, modalități de 

caracterizare); limbajul naratorului. 

• Notă: Conceptele operaționale se vor aplica pe un text narativ aparținând unuia dintre 

următorii autori: Miołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego, Piotr Skarga – Kazania sejmowe, 

Ignacy Krasicki – Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Hugo Kołłątaj – Do Stanisława 

Małachowskiego, Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski, Adam Mickiewicz – Konrad 

Wallenrod, Pan Tadeusz, Juliusz Słowacki – Beniowski, Bolesław Prus – Nowele, Lalka, Faraon, 

Placówka,  Henryk Sienkiewicz – Nowele, Krzyżacy, Trylogia (Ogniem i Mieczem, Potop, Pan 

Wołodyjowski, Quo Vadis, Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem, Stefan Żeromski – Przedwiośnie, 

Władysław Reymont – Chłopi, Maria Dąbrowska – Noce i dnie, Maria Kuncewiczowa – 

Cudzoziemka, Witold Gombrowicz – Ferdydurke, Kornel  Makuszyński – O dwóch takich co 

ukradli księżyc, Zofia Nałkowska – Medaliony, Czesław Miłosz – Zniewolony umysł, Sławomir 

Mrożek – Opowiadania. 

 

2. Poezia – Poezia romantică. Poezia modernă. 

• Conţinuturi: structura discursului poetic (titlu, motiv literar, idee poetică, instanțele 

comunicării poetice, mărci lexico-gramaticale ale eului poetic; elemente de prozodie); figuri de stil 

(aliterația, asonanța, antiteza, comparația, epitetul, enumerația, hiperbola, metafora, personificarea, 

repetiția). 

• Notă: Conceptele operaționale se vor aplica pe texte poetice aparținând următorilor autori: 

poezia polonă medievală, Jan Kochanowski – Fraszki, Pieśni, Jan Andrzej Morsztyn – Poezje, 
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Mikołaj Sęp Sarzyński – Rytmy abo wiersze polskie, Wacław Potocki – Wiersze, Ignacy Krasicki – 

Bajki i przypowieści, Bajki nowe, Monachomachia, Franciszek Karpiński – Pieśni, Adam 

Mickiewicz – Poezje, Ballady i romanse, Sonety Krymskie, Juliusz Słowacki – Wiersze, Zygmunt 

Krasiński – Wiersze, Cyprian Kamil Norwid – Wiersze, Adam Asnyk – Wiersze, Maria Konopnicka 

– Wiersze, Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Wiersze, Leopold Staff – Wiersze, twórczość poetów: Jan 

Lechoń, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński, 

Konstanty Ildefons Gałczyński, Krzysztof Kamil Baczyński – Wiersze, Kazimiera Iłłakoiczówna – 

Wiersze,  Czesław Miłosz – Wiersze, Wisława Szymborska – Wiersze, Zbigniew Herbert – Pan 

Cogito.  

 

3. Dramaturgia – Specii ale genului dramatic: comedia, drama. 

• Conţinuturi: structura discursului dramatic (act, scenă, tablou, didascalii, conflict dramatic, 

intrigă, relații spațio-temporale, dialog, monolog, categorii estetice: comicul); personajele operei 

dramatice (tipologii, tehnici de caracterizare). 

• Notă: Conceptele operaționale se vor aplica pe un text dramatic aparținând următorilor 

autori: Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich, Franciszek Ksawery Zabłocki – Fircyk w 

zalotach, Sarmatyzm, Adam Mickiewicz – Dziady, Juliusz Słowacki – Balladyna, Kordian, 

Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia, Aleksander Fredro – Zemsta, Śluby panieńskie, Gabriela 

Zapolska – Moralność Pani Dulskiej, Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy, Zbigniew Herbert – 

Dramaty, Sławomir Mrożek – Tango, Emigranci. 
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4. Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996. 

5. ***Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. Edwarda 

Polańskiego, Warszawa 2000. 

6. ***Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny, pod red. Andrzeja Markowskiego, Warszawa 

1996. 

7. Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa 1985. 

8. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001. 

9. ***Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1995.  

II. Literatura polonă 

1. Historia literatury polskiej, Czesław Miłosz, wyd. 2 Kraków 2016. 

2. Albert A., Najnowsza historia Polski 1914-1993. T. 1.. Warszawa 1995.  

3. Historia literatury polskiej w zarysie, red. M. Stępień i A. Wilkoń, wyd. 5 Warszawa 1988. 

4. Krzyżanowski J., Historia literatury polskiej. Alegoryzm — preromantyzm, wyd. 6 Warszawa 

1986. 

5. Kuncewicz P., Leksykon polskich pisarzy współczesnych, Warszawa 1995 

6. Libera Z., Pietrusiewiczowa J., Rytel J., Od średniowiecza do oświecenia, wyd. 2 Warszawa 

1989. 

7. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1–2 Warszawa 1984–85. 

8. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, t. 1, wyd. 2 

Warszawa 1991, t. 2, Warszawa 1993, dokumentacja do t. 1 i 2, wyd. 2 Warszawa 1991. 

9. ***Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1991. 

10. ***Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992. 

11. Wnuk A., Polska romantyczna powieść poetycka. Wyznaczniki i konteksty gatunkowe, 

Warszawa 2014. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Urba%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Saloni
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12. Wroczyński T., Literatura polska. Dwudziestolecie międzywojenne. Podręcznik dla klasy 

trzeciej szkoły średniej. Warszawa 1998. 

13. Ziomek J., Literatura Odrodzenia, Warszawa 1999. 

 

 

 

2. METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI DE SPECIALITATE - METODICA PREDĂRII 

LIMBII ȘI LITERATURII POLONE MATERNE 
 

 

TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII POLONE 

MATERNE 

 

• Didactica – teorie generală a procesului de învăţământ. Obiectul şi funcţiile didacticii. 

Didactica generală şi didactica disciplinei. Direcţiile de dezvoltare a didacticii contemporane; 

• Procesul de învăţământ. Componentele şi variante ale instruirii şi învăţării. Procesul de 

învăţământ ca relaţie între predare-învăţare-evaluare. Caracterul formativ-educativ al procesului 

de învăţământ; 

• Principiile procesului de învăţământ. Principiile didactice – Noţiuni generale. Sistemul 

principiilor didactice; 

• Curriculum şcolar. Concept şi evoluţie. Conţinutul învăţământului – caracteristici, surse, factori 

şi criterii care determină conţinutul învăţământului. Strategii de organizare a conţinutului 

învăţământului; 

• Metode de învăţământ. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. 

Taxonomia metodelor de învăţământ. Eficienţa metodelor de învăţare în formarea şi 

consolidarea competenţelor de bază ale elevilor; 

• Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activitatea didactică. Mijloacele de  

învăţământ - suport al activităţii didactice. Valoarea psihopedagogică a mijloacelor de  

învăţământ. Modalităţi de selecţie şi utilizare a mijloacelor de învăţământ; 

• Forme de organizare şi proiectare didactică. Proiectarea didactică – condiţie a unei activităţi 

didactice de calitate. Funcţiile proiectării didactice. Conţinutul şi nivelul proiectării didactice; 

• Evaluarea în procesul de învăţământ. Evaluarea – componentă fundamentală a procesului de 

învăţământ. Obiectivele şi funcţiile evaluării şcolare. Strategii de evaluare a randamentului 

şcolar. Rolul şi importanţa evaluării în: 

- educarea capacităţii de autoapreciere; 

- prevederea eşecului şcolar; 

- stimularea performanţei şcolare; 

- dezvoltarea personalităţii elevilor). 

• Dinamica relaţiei profesor-elev în procesul de învăţământ. Caracteristicile şi semnificaţiile 

educaţionale ale relaţiei profesor-elev. Tipuri de relaţii. 

 

Bibliografie 

1. Bocoş, M., Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa cărţii de Ştiinţă, Cluj 2005 

2. Creţu, T., Psihologia vârstelor, Editura CREDIS, Universitatea Bucureşti, 2001 

3. Cucoş, C., Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade didactice, Editura 

Polirom, Iaşi, 1998 

4. Iucu, R. B., Instruirea şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2001 

5. Macovei, E., Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 

6. Manolescu, M., Pedagogie, Editura Fundaţiei “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001 

7. Manolescu, M., Evaluarea şcolară – un contract pedagogic, Editura Fundaţiei “Dimitrie 

Bolintineanu”, Bucureşti, 2002 

8. Neacşu, I., Instruire şi învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999 
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9. Tomşa, Gh., Consilierea şi orientarea în şcoală, Editura CREDIS, Universitatea Bucureşti, 

2001 

10. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001. 

11. Bortnowski S., Kłopoty z klasyfikacją metod nauczania, w: Polonista w szkole. Podstawy 

kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 

12. Encyklopedia pedagogiczna, pod red. Wojciecha Pomykało, Warszawa 1993. 

13. Hamer H., Klucz do efektywnego nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1994. 

14. Jaworski M., Metodyka nauki o języku polskim, Warszawa 1991. 

15. K., Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, 

Warszawa 1994. 

16. Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się, Opole 2005. 

17. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000. 

18. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995. 

19. Łuczak B., Niepowodzenia w nauce: przyczyny, skutki, zapobieganie, Poznań 2000. 

20. Metodyka literatury, red.J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, t.1., Warszawa 2002. 

21. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995. 

22. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998. 

23. Pedagogika, pod red. Bogusława Milewskiego i Bogusława Śliwerskiego, Warszawa 2000. 

24. Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, rozdz. Formy ćwiczeń ort.; Błędy 

ortograficzne; Warszawa 1995. 

25. Rusek M., Lekcje polskiego – typy i struktura, w: Polonista w szkole. Podstawy kształcenia 

nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.  

26. Trzaska L., Wojciechowski M., Metody aktywne w pracy z grupą. Problemy realizacji, 

Warszawa 1997. 

27. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod red. Danuty 

Osik, Anny Wojnowskiej, Lublin 2001. 
 

 

 

 

NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include și planurile cadru, programele 

școlare pentru disciplina Limbă și literatura polonă maternă, precum și manualele școlare 

valabile în învățământul preuniversitar, în anul școlar în care se susține examenul. 


