
TEMATICA  

EXAMEN DE ABSOLVIRE DPPD,  
NIVELUL II 

1. Dezvoltarea gândirii la adolescent 
2. Creativitatea adolescentului şi criza de originalitate 
3. Dezvoltarea conştiinţei de sine în adolescenţă  
4. Individualizarea ca proces de încheiere în linii mari a formării personalităţii  
5. Ciclul de maturizare (caracterizare generală, evoluţia cercetărilor asupra ciclului de 
maturizare, problemele specifice ale evoluţiei psihice din acest ciclu)  
6. Adolescenţa (conceptele la adolescent, operaţiile gândirii în adolescenţă, rolul Eului fizic 
în dezvoltarea conştiinţei de sine şi a personalităţii, rolul dobândirii identităţii sexuale în dezvoltarea 
conştiinţei de sine şi a  personalităţii, rolul conturării identităţii vocaţionale în dezvoltarea conştiinţei de 
sine şi a personalităţii 
7. Tinereţea ca stadiu al manifestării depline a capacităţilor fizice şi psihice (consolidarea 
fizică a organismului şi starea de sănătate, funcţionarea la parametrii optimi a 
capacităţilor senzoriale, perceptive şi motrice) 
8. Tinereţea (începuturile îndeplinirii proiectelor de viaţă, aspiraţii pentru competenţă, 
eficienţă, creativitate; individualizarea ca proces de încheiere în linii mari a formării personalităţii, 
dezvoltarea conştiinţei de sine,  aspecte ale afectivităţii şi motivaţiei caracteristice tinereţii) 
9. Particularităţile gândirii, memoriei şi învăţării la tineri. Aspecte ale afectivităţii şi 
motivaţiei caracteristice tinereţii. Particularităţile personalităţii tânărului 
10. Dezvoltarea identităţii profesionale, familiale şi socio-culturale în fiecare substadiu al 
tinereţii 
11. Adultul ca moment al maturizării depline a capacităţilor psihice umane. Principalele 
schimbări organice care se produc în acest stadiu. Afectivitatea şi maturizarea ei la vârsta 
adultă (funcţia proiectivă a personalităţii şi specificul ei la adult)  
12. Particularităţile gândirii şi inteligenţei adultului. Particularităţile memoriei şi învăţării 
la adulţi   
13. Necesitatea abordării diferenţiate a capacităţilor de gândire în raport cu solicitările 
profesionale şi stilul de viaţă. Identitatea profesională, familială şi socio-culturală a 
adultului. Rolul conturării identităţii vocaţionale în dezvoltarea conştiinţei de sine si a personalităţii 
14. Managementul resurselor umane în educaţie şi învăţământ 
15. Managementul educaţional (descriere, analiză). 
16. Comunicare şi schimbare. Rolul deciziei în educaţie  
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Notă: 

Protofoliul didactic va cuprinde: 
- O prezentare a temei din perspectivă teoretică;  
- O analiză psiho-pedagogică a problematicii (pornind de la o situaţie de învăţare concretă, de la 
un context educaţional specificat, de la un studiu de caz. (A se indica sursa); 
- Fişe de lectură, eventual citate semnificative (cu precizarea sursei, autor, lucrare, editură, an, 
pagina); 
- Exprimarea argumentată a propriei opinii; 
- Bibliografie. 

Numărul de pagini depinde de: temă, interes şi preocuparea de a realiza un portofoliu de calitate (10-15 
pagini scrise de mână sau la computer).  
Este posibilă şi o prezentare în power point. 


