FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5Ciclul de studii
1.6Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Licență
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

2. Date despre disciplină
2.1Denumirea disciplinei
2.2Titularul activităţilor de curs
2.3Titularul activităţilor de seminar
2.4An de
III 2.5Semestru
studiu

Politici sociale și educaționale
Prof.dr. Carmen Crețu, Lect.dr. Nicoleta Rogoz
Lect.dr. Nicoleta Rogoz
II 2.6Tip de
E
2.7Regimul
evaluare
discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3
2
din care: 3.2
3.3.seminar/laborator
curs
3.4Total ore din planul de
42 din care: 3.5.
28
3.6.seminar/laborator
învăţământ
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7Total ore studiu individual
3.8Total ore pe semestru
3.9Număr de credite

1
14
ore
20
13

15
6
4
-

58
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

-

4.2 De competenţe

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Acces la resurse materiale și bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet pentru accesarea site-urilor și a

bazelor de date relevante pentru curs)
Acces la resurse materiale și bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet pentru accesarea site-urilor și a
bazelor de date relevante pentru seminar)

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale
C2.Elaborarea, implementarea şi evaluarea programelor educaţionale adaptate
persoanelor şi grupurilor în dificultate sau în situaţii de risc social
C5.Facilitarea incluziunii şcolare, sociale şi profesionale a persoanelor şi grupurilor în
dificultate sau în situaţii de risc social
C6.Dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în vederea evoluţiei în carieră a
pedagogului social
Competenţe
transversale

CT3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1.
Utilizarea cunoștințelor în analiza rapoartelor de politici sociale și educaționale elaborate la
Obiectivul
nivel internațional, național și instituțional.
general

7.2.
Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

-

utilizeze adecvat aparatul conceptual al disciplinei în contexte profesionale.
sistematizeze problematica politicilor educaționale și sociale.
argumenteze critic importanța dezvoltării de programe și proiecte în domeniile
educațional și social, la nivel internațional, național și instituțional.
analizeze impactul unor programe de politici educaționale și sociale asupra calității
serviciilor oferite de instituțiile școlare.

8. Conţinut
8.1
Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.

Politici
publice-politici
educaționale.
Delimitări
conceptuale
și
încadrări
epistemologice.

Prezentarea PPT. Prelegerea.
Conversația
euristică.
Exemplul

4 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

2

3.

4.

Constituirea domeniului. Izvoare
teoretice
ale
politicilor
educaționale și sociale.
Introducere
în
metodologia
analizei politicilor sociale și
educaţionale.
Medii
instituţionale
și
instrumente
ale
politicilor
educaţionale și sociale în
România. LEN _ structura
generală. Identificarea rapidă și
corectă
a
reglementărilor
aferente fiecărei problematici.
Organigrama_ MEN/ ISJ.
Medii
instituţionale
și
instrumente
ale
politicilor
educaţionale și sociale la nivel
internațional.
Comisia
EU,
UNESCO, OECD.

Prezentarea PPT. Prelegerea.
Conversația
euristică.
Exemplul
Prezentarea PPT. Prelegerea.
Conversația
euristică.
Exemplul.
Problematizarea.
Studiul de caz
Prelegere cu suport PPT si
video..
Exemplificări
pe
internet.
Exercitii
de

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
4 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

4 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

interpretare/aplicare
a
unor
reglementari
legislative.
Conversația
euristică.
Prelegere cu suport PPT si
video.
Exemplificări
pe
internet.
Exercitii
de

4 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

interpretare/aplicare
a
unor
reglementari
legislative.
Conversația

5.

Caracteristicile postmodernității
şi globalizarea. Impactul asupra
sectoarelor educațional și social.

euristică.
Prezentarea PPT. Prelegerea.
Conversația
euristică.
Exemplul. Problematizarea.

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

6.

Politici educaționale sectoriale.
Programe actuale.

Exemplul.
Problematizarea.
Studiul de caz.

4 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

7.

Politici sociale cu impact asupra
educației. Programe actuale.

Exemplul.
Problematizarea.
Studiul de caz.

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

8.

Medii instituţionale ale analizei
politicilor
educaţionale
și
sociale.

Prelegerea cu suport PPT si
video.
Exemple
de
analize/studii.

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

Bibliografie
Referinţe principale:
[1]Creţu, C., N. Rogoz (2020), Politici educaționale și sociale, curs pe suport electronic.
[2] Fan, Guorui, Popkewitz, Thomas (Eds.). (2020). Handbook of Education Policy Studies. Springer.
[3] Kennett, P., Lendvai-Bainton, N. (2017). Handbook of European Social Policy. EE Publishing.
Referinţe suplimentare:
[1] Educational policy. SAGE Journals.
Journal of Education Policy. Routledge.
[2] Journal of Education Policy. Routledge.
[3] Documente şi studii disponibile on-line ale MEC-RO, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație,
OECD, EURYDICE, CORDEE, World Bank, UNESCO, Comisia Europeana, USAID, SHARE etc.
[4] OECD Future of Education and Skills 2030.
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Exerciții de operaționalizare a
termenilor specifici domeniului:
politici publice, politici sociale,
politici educaționale

Prezentare
PPT.
Google
slides. Exercițiul, explicația,
studiul de caz,ciorchinele
structurat

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.

2 ore,
[2],[3].[4],[6], [7],[8].[9],[10] ,
[11].[12],[13]

2.

3.

Constituirea domeniului de studiu
Politici educaționale. Contribuții ale
autorului Ștefan Bârsănescu în
România. Reglementări în LEN,
2011 privind problematica politicilor
educaționale
Conceptualizare și domenii ale
politicilor sociale. Reglementări în
LEN, 2011 privind problematica
politicilor sociale

4.

Programe și proiecte. Abordări ale
politicilor
sociale
la
nivel
instituțional (categorii țintă, nevoi
identificate, strategii dezvoltate)

5.

Analiza
comparativă
multicriterială a bunelor practici
legate de elaborarea proiectelor
de
politici
sociale
și
educaţionale

Prezentare
PPT.
Google
slides. Exercițiul, explicația,
studiul de caz, Interviul în trei
trepte

4 ore,
[2],[3].[4],[5]

Prezentare
PPT.
Google
slides.
Studiul
de
caz,
explicația,
problematizarea,
exemplul,
demonstrația,
discuția Panel
Prezentare
PPT.
Google
slides.
Studiul
de
caz,
explicația,
problematizarea,
exemplul,
demonstrația,
discuția Panel
Prezentare
PPT.
Google
slides.
Studiul
de
caz,
explicația,
problematizarea,
exemplul,
demonstrația,
discuția Panel

2 ore,
[3],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12], [13],
[14]

2 ore,
[3],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12], [13],
[14]

2 ore,
[3],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12], [13],
[14]

6.

Elaborarea
rapoartelor
de Prezentare
PPT.
Google 2 ore,
analiză a politicilor educaţionale slides.
Exercițiul, [3],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12], [13],
și sociale (dezvoltate la nivelele problematizarea, studiul de [14]
global sau sectorial)
caz, explicația, jocul de rol
Bibliografie:
[1] Ball, T., Dagger, R. (2000), Ideologii politice şi idealul democratic, Iaşi:Ed. Polirom
[2] Bârsănescu, Ş. (2003) Politica culturii. Studiu de pedagogie, Iaşi:Ed.Polirom
[3] Dunn, W.N. (2010), Analiza politicilor publice. O introducere, Iaşi:Ed. Polirom
[4] Gaus, G.F., Kukathas, C. (2004), Handbook of Political Theory, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications
[5] Iliescu, A. P., (1998) Conservatorismul. În Mungiu-Pippidi, A., (coord.) Doctrine politice.Concepte universale şi realităţi româneşti,
Iaşi: Ed. Polirom
[6] Kuchlmann, J., De Reufels, D.G., Schlichte, K., Nullmeier, F. (2019), How social policy travels: A refined model of diffusion. In Sage
Global Social Policy 1–17
[7] Lindenberg, M., Crosby, B., (1981), Managing Development: The Political Dimension, Kumarian Press, West Hartford, Conn.
[8] Mărginean, I. (2004), Politica socială. Studii 1990-2004, București:Ed. Expert
[9] Neacșu, I. (2010), Pedagogie socială. Valori, comportamente, experiențe, strategii, București:Ed. Universitară
[10] Mihuţ, L. (2007), Doctrine politice (suport de curs), Cluj Napoca
[11] Mungiu-Pippidi, A. (1998), Doctrine politice, Iaşi: Ed.Polirom
[12] Rahimi, Gholam Reza- Noruzi Mohammad Reza, (2011), A Glance on Policy, Social Policy Making Process and Its Related
Issues, Res Manageria, May issue (forthcoming)
[13] Vargas-Hernandez, J.G. Noruzi, M.R. Irani, F.N. (2011), What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing. In International
Journal of Business and Social Science. Vol. 2 No. 10; June 2011
[14] Zamfir, E., Zamfir, C. (1995), Politici sociale. România în context european, București:Ed. Alternative
Resurse web
http://site.anc.edu.ro/proiecte/ .
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-sociala/politici-publice
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Minister/11_09_2018_PSI_actualizat2018_aprobat.pdf
http://www.incsmps.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=35

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Raportarea la competențele transversale și profesionale presupune parcurgerea conținuturilor specifice
acestei discipline. Conceperea, proiectarea, evaluarea și diseminarea rapoartelor de politici dezvoltate
în domeniul politicilor sociale și educaționale au impact asupra deciziilor pe nivele diferite:instituțional,
local/regional, național și internațional. Competențele profesionale de bazã, specifice acestei discipline,
permit interacțiunea cu mediul mai larg al comunitãții, astfel încât, prin aplicarea lor în colaborare cu
reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor profesionale, sã faciliteze legãtura directã între mediul
academic-mediul preuniversitar-piața muncii-angajatori-instituții publice. Rapoartele de politici sociale și
educaționale pot fi valorificate la toate nivelele de decidențã existente în comunitate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4Curs

10.5Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
în nota finală
(%)

Corectitudinea
utilizării
terminologiei
de
specialitate;
Utilizarea
etapelor de analiză a unui
raport
de
politici;
Argumentarea importanței
analizei rapoartelor de
politici educaționale la
nivel
național
și
internațional.
Prezentarea documentatã
a unei teme (individual sau
pe grupe) (20%)

Examen scris

50%

Elaborarea
parcurs

A)
Prezentarea
structurii
învăţământului preuniversitar din trei
ţări europene, după criterii date (
Vârsta de admitere în fiecare ciclu de
școlaritate; Durata fiecărui ciclu de
şcolaritate; Posibilităţile de trecere de
la un ciclu la altul (prin raportare la
achizițiile evaluate)

temelor

de

20%

A)- 15%
B)- 15%

B) Realizarea unei liste care include
5 programe sau proiecte de politici
sociale și educaționale la nivelurile
național și instituțional (cu precizarea
categoriilor țintă, nevoilor identificate,
strategiilor dezvoltate
10.6Standard minim de performanţă
Realizarea unor analize conceptuale și criteriale a specificului rapoartelor de politici sociale și
educaționale, elaborate la nivele diferite de decidență.
Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

28 septembrie 2021

Prof.dr.Carmen Crețu, Lect.dr.
Nicoleta Rogoz

Lect.dr. Nicoleta Rogoz

Data avizării în departament

Director de departament

30 septembrie 2021

Prof.dr. Alois Gherguț

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Licență
Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
3
2.5 Semestru

Didactica educației fizice și psihomotorii
Lect.dr. Ileana-Monica POPOVICI
Lect.dr. Ileana-Monica POPOVICI
6 2.6 Tip de evaluare
C
2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36 din care: 3.5. curs
24
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

1
12
ore
12
10
7
2
8
-

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

39
75
3

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu echipamente de videoproiectie/online

5.2 De desfăşurare a seminarului

Materiale, mijloace, instrumente de lucru disponibile în format
tipărit, electronic, audio-video pentru exemplificari si
demonstraţii

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învățământul primar și
preșcolar
- Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiveducative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează
- Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi
metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a
materialelor didactice
C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi
preşcolar
- Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile
specifice didacticilor aplicate în învăţământul preşcolar şi primar
- Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor
specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi primar
- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor
instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/
şcolarii mici
- Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a metodelor
şi instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi afectivă a
preşcolarilor/şcolarilor mici.
- Sesizarea dificultăţilor în adaptare/învăţare întâmpinate de preşcolari/şcolarii mici şi acordarea
asistenţei necesare pentru depăşirea lor şi obţinerea progresului în învăţare.
- Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităţi şi
identificarea unor soluţii optime pentru ameliorarea acesteia.



CT2 - Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației

7.1. Obiectivul
general

 Familiarizarea cu noţiunile teoretice fundamentale ale educaţiei fizice și psihomotorii, la nivel
primar şi preşcolar şi formarea unor abilităţi practico-metodice necesare în procesul instructiveducativ

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 să opereze cu elementele fundamentale ale educaţiei fizice și psihomotorii
 să argumenteze logic rolul şi locul exerciţiului fizic şi al jocului dinamic în dezvoltarea fizică şi
psihosocială a copilului
 să descrie particularităţile morfo-funcţionale şi psihice ale copiilor preşcolari şi şcolari
 să utilizeze într-o manieră cât mai variată mijloacele educaţiei fizice
 să exerseze actul proiectării didactice prin elaborarea unor proiecte corespunzătoare fiecărui ciclu
vizat (preşcolar şi primar)
 să dobândească o serie de abilităţi practice şi de cunoştinţe metodice de specialitate
 să utilizeze terminologia specifică şi să se exprime corect şi coerent, oral şi în scris

8. Conţinut
8.1

Curs

1.

Consideraţii generale privind finalităţile
educaţiei fizice, la nivelul învățământului
primar

2.

Domeniul psihomotric și obiectivele specifice,
la nivelul învățământului preșcolar

3.

Particularităţi
ale
dezvoltării
morfofuncţionale şi psihice ale copiilor, la nivelul
ciclului preşcola

4.

Particularităţi
ale
dezvoltării
morfofuncţionale şi psihice ale copiilor, la nivelul
ciclului primar

5.

Principiile didactice şi mijloacele utilizate în
educaţie fizică

6.

Educaţia psihomotrică în ciclul preşcolar:
formarea deprinderilor motrice

7.

Dezvoltarea calităților motrice la nivelul
învățământului preșcolar

8.

Conceptul de educaţie fizică în şcoala
primară: dezvoltarea calităţilor motrice de
bază

9.

Formarea deprinderilor motrice de bază şi
utilitar-aplicative, la nivelul ciclului primar

10.

Jocuri dinamice și ștafete utilizate
învățământul preșcolar și primar

11.

Design-ul instrucţional în activitatea de
educaţie fizică, la nivelul ciclului preşcolar şi
primar

în

Metode de
predare
prelegerea,
conversația,
explicația
prelegerea,
conversația,
explicația
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
studiul de caz
Prelegerea,
conversația,
problematizarea,
studiul de caz
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
demonstraţia,
explicaţia, studiul
de caz
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
demonstraţia,
explicaţia, studiul
de caz
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
demonstraţia,
explicaţia, studiul
de caz
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
demonstraţia,
explicaţia, studiul
de caz
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
demonstraţia,
explicaţia, studiul
de caz
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
demonstraţia
prelegerea,
conversația,
problematizarea,
explicația

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore (1, 5, 9 și 13 din lista
bibliografică)
2 ore (1, 5, 9 și 13 din lista
bibliografică)
2 ore (1, 5,
bibliografică)

7

din

lista

2 ore (1, 5,
bibliografică)

7

din

lista

2 ore (1, 2, 5, 6 și 8 din lista
bibliografică)

2 ore (1, 2, 4, 8, 12 și 16 din
lista bibliografică)

2 ore (1, 2, 4, 8, 12 și 16 din
lista bibliografică)

2 ore (1, 5, 6, 8, 11 și 16 din
lista bibliografică)

2 ore (1, 5, 6, 8, 11 și 16 din lista
bibliografică)

2 ore (1, 3, 4, 11 și 16 din lista
bibliografică)
2 ore
(1, 5, 6, 8, 9, 11 și 13 din lista
bibliografică)

12.

Lecția de educație fizică în învățământul
primar: tipologie și structură, proiectarea
activității

prelegerea,
conversația,
problematizarea,
explicația

2 ore
(1, 5, 6, 8, 9, 11 și 13 din lista
bibliografică)

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Cursul Didactica educaţiei fizice și psihomoto - on-line, disponibil pe platforma BlackBoard
2. Popovici, I.M. (2010). Educaţie psihomotrică/Educaţie fizică şi metodică, în manualul Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, ID, anul III, sem. II, Iași: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”
3. Lupu, E. (2006). Metodica predării Educaţiei Fizice şi Sportului, Iași: Editura Institutului European
4. MECT. (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7ani), Bucureşti
5. Ministerul Educației Naționale (2013). Programa școlară pentru EDUCAȚIE FIZICĂ, clasa pregătitoare,
clasa I și clasa a II-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3418/19.03.2013
6. Ministerul Educației Naționale (2014). Programa școlară pentru EDUCAȚIE FIZICĂ, clasele a III-a - a
IV-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014
7. Popovici, I.M. (2014). Jocuri dinamice şi ştafete pentru învăţământul primar şi preşcolar, Iași: Editura
Performantica
Referinţe suplimentare:
8. Albu, C., Albu, A., Vlad, T. L., Iacob, I. (2006). Psihomotricitatea. Metodologia educării şi reeducării
psihomotrice, Iași: Editura Institutul European
9. Badiu, T. (1995). Exerciţii şi jocuri de mişcare pentru clasele I-IV, Galați: Imprimeria Alma
10. Chiriţă, G. (1983). Educaţie prin jocuri de mişcare, București: Editura Sport–Turism
11. Cristea, S., Bocoș, M. (2008). Proiectarea instruirii, în vol. Pregătirea psihopedagogică, Iași: Ed.
Polirom
12. Dragnea, A., Bota, A. (1999). Teoria activităţilor motrice, București: Editura Didactică şi Pedagogică
13. Fiedler, P. (1998). Metodica educaţiei fizice şi sportive, Iași: Editura Fundaţiei Chemarea
14. Glava, A., Glava, C. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară, Cluj-Napoca: Editura Dacia
15. MEN–SNEE. (1999). Sistemul naţional şcolar de evaluare la disciplina educaţie fizică, Bucureşti
16. Popovici, I.M., Radu, L.E. (2021). Jocuri dinamice și ștafete aplicative – ghid pentru învățământul
primar, gimnazial și liceal, Cluj-Napoca: Editura RISOPRINT
17. Popovici, I.M. (2015). Elemente de psihopedagogie cu aplicaţii în educaţie fizică şi sport, Iași: Editura
Universității “Alexandru Ioan Cuza”
18. Rus, C. M. (coord.). (2010). Pentru profesorul de educaţie fizică şi sport, Iași: Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”
19. Voiculescu, E. (2003). Pedagogie preşcolară, București: Editura Aramis
8.2
1.

2.

3.

Seminar
- Prezentarea modalităților de evaluare
și a bibliografiei
Repartizarea
temelor
pentru
efectuarea referatelor
- Motricitatea în perioada preşcolară (36/7 ani)
- Motricitatea la vârsta şcolară mică –
perioada antepubertară (6 – 10/11 ani)
- Componentele psihomotricităţii şi ale
conduitei motrice
- Cunoașterea schemei corporale.
Mișcări specifice segmentelor corpului
- Educarea capacităţii de percepere a
orientării spaţio-temporale şi în mediul
înconjurător
- Educarea coordonării, echilibrului şi a

Metode de predare

Observaţii

conversația
explicația

Fișa disciplinei
Lista bibliografică

dezbaterea, explicația
problematizarea

Bibliografia recomandată
planificarea temelor

la

Bibliografia recomandată
planificarea temelor

la

dezbaterea, explicația
problematizarea

(ore şi referinţe bibliografice)

4.

5.

6.

ritmului mişcării
- Formarea deprinderilor motrice de bază
şi aplicative, prin utilizarea diferitelor
materiale (mingi, bastoane, corzi, frânghii
etc.), la nivelul învățământului preșcolar
- Dezvoltarea calităților motrice specifice
copiilor preșcolari
- Formarea deprinderilor motrice de
bază şi aplicative, prin utilizarea
diferitelor materiale (mingi, bastoane,
corzi,
frânghii
etc.),
la
nivelul
învățământului primar
- Dezvoltarea calităţilor motrice de bază
la clasele primare
Metodologia
realizării
jocurilor
dinamice şi a ştafetelor, la nivelul ciclului
preșcolar și primar

dezbaterea, explicația
problematizarea,
studiul de caz

Bibliografia recomandată
planificarea temelor

la

dezbaterea, explicația
problematizarea,
studiul de caz

Bibliografia recomandată
planificarea temelor

la

Bibliografia recomandată
planificarea temelor

la

dezbaterea, explicația
problematizarea,
studiul de caz

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Cursul Didactica educaţiei fizice și psihomoto - on-line, disponibil pe platforma BlackBoard
2. Popovici, I.M. (2010). Educaţie psihomotrică/Educaţie fizică şi metodică, în manualul Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, ID, anul III, sem. II, Iași: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”
3. Lupu, E. (2006). Metodica predării Educaţiei Fizice şi Sportului, Iași: Editura Institutului European
4. MECT. (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7ani), Bucureşti
5. Ministerul Educației Naționale (2013). Programa școlară pentru EDUCAȚIE FIZICĂ, clasa pregătitoare,
clasa I și clasa a II-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3418/19.03.2013
6. Ministerul Educației Naționale (2014). Programa școlară pentru EDUCAȚIE FIZICĂ, clasele a III-a - a
IV-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014
7. Popovici, I.M. (2014). Jocuri dinamice şi ştafete pentru învăţământul primar şi preşcolar, Iași: Editura
Performantica
Referinţe suplimentare:
8. Albu, C., Albu, A., Vlad, T. L., Iacob, I. (2006). Psihomotricitatea. Metodologia educării şi reeducării
psihomotrice, Iași: Editura Institutul European
9. Badiu, T. (1995). Exerciţii şi jocuri de mişcare pentru clasele I-IV, Galați: Imprimeria Alma
10. Chiriţă, G. (1983). Educaţie prin jocuri de mişcare, București: Editura Sport–Turism
11. Cristea, S., Bocoș, M. (2008). Proiectarea instruirii, în vol. Pregătirea psihopedagogică, Iași: Ed.
Polirom
12. Dragnea, A., Bota, A. (1999). Teoria activităţilor motrice, București: Editura Didactică şi Pedagogică
13. Fiedler, P. (1998). Metodica educaţiei fizice şi sportive, Iași: Editura Fundaţiei Chemarea
14. Glava, A., Glava, C. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară, Cluj-Napoca: Editura Dacia
15. MEN–SNEE. (1999). Sistemul naţional şcolar de evaluare la disciplina educaţie fizică, Bucureşti
16. Popovici, I.M., Radu, L.E. (2021). Jocuri dinamice și ștafete aplicative – ghid pentru învățământul
primar, gimnazial și liceal, Cluj-Napoca: Editura RISOPRINT
17. Popovici, I.M. (2015). Elemente de psihopedagogie cu aplicaţii în educaţie fizică şi sport, Iași: Editura
Universității “Alexandru Ioan Cuza”
18. Rus, C. M. (coord.). (2010). Pentru profesorul de educaţie fizică şi sport, Iași: Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”
19. Voiculescu, E. (2003). Pedagogie preşcolară, București: Editura Aramis

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei au fost selectate în acord cu programele școlare și cu tendințele actuale privind
fenomenul educațional și procesul didactic care vizează elevii din ciclul preșcolar și primar.
Formarea competenţelor programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar răspunde
aşteptărilor exprimate de către formatori, asociaţii profesionale şi angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

- Gradul de ințelegere și
transfer
în
practica
terminologiei de bază
10.4 Curs
- Capacitatea de a sintetiza
conținuturile și informațiile
specifice disciplinei
- Nivelul de participare
activă în cadrul seminariilor
Calitatea
abilităților
10.5 Seminar
practico-metodice
demonstrate în realizarea și
prezentarea
referatului
individual
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

Colocviu

Evaluare pe parcurs
Referat individual

10.3 Pondere în
nota finală (%)

50%

50%

Standard minim de performanţă: Proiectarea corectă a unei activități educaționale care vizează educația
fizică și psihomotrică pentru nivelul preșcolar, respectiv primar
Data completării
30.09.2021

Titular de curs
Lect. univ. dr. Ileana-Monica
POPOVICI

Data avizării in departament

Titular de seminar
Lect. univ. dr. Ileana-Monica
POPOVICI

Director de departament
Prof. dr. Alois GHERGUȚ

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6. Forma de învățământ
1.7 Programul de studii / Calificarea
1.8. Limba de studiu
1.9. Anul universitar

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Licenţă
Zi (IF)
Profesor pentru învățământul preșcolar și primar
Română
2021-2022

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
3 2.5 Semestru

Educație muzicală
și didactica educației muzicale
(învățământ preșcolar și primar)
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca
II 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei*
OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
3.3 seminar/laborator
din care: curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
24
3.6 seminar/laborator
din care: curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

1
12
ore
10
10
30
12
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

64
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

- Teoria și metodologia curriculumului
- Teoria și metodologia instruirii
- Teoria și metodologia evaluării
-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Acces la resurse şi materiale bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet). Desfășurare conform deciziei
Senatului. Posibilități sistem hibrid – fizic și on-line pe platforma
ZOOM

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Acces la resurse şi materiale bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet). Desfășurare conform deciziei
Senatului. Posibilități sistem hibrid – fizic și on-line pe platforma
ZOOM

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învățământul primar și preșcolar
- Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau extracurriculare.
- Identificarea şi asimilarea principalelor teorii ale învăţării, a conţinuturilor specifice şi a curriculumului disciplinelor predate şi
a principalelor orientări metodologice specifice acestor discipline.
- Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-educative specifice nivelului
de vârstă al grupului cu care se lucrează.
- Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza şi evaluarea documentelor şcolare oficiale, sau pentru
autoevaluarea celor proiectate.
- Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în cadrul
întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a materialelor didactice.
C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor / disciplinelor predate care să asigure progresul
preşcolarilor / şcolarilor mici.
- Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra şcolarilor mici/preşcolarilor prin raportare la standarde şi
obiective enunţate în documentele curriculare.
- Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile specifice didacticilor
aplicate în învăţământul preşcolar şi primar.
- Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor specifice procesului
instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi primar.
- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor instructiv-educative din
învăţământul preşcolar şi primar
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.
- Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, în funcţie de particularităţile de
vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor.
-Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a metodelor şi instrumentelor de
evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi afectivă a preşcolarilor/şcolarilor mici.
-Sesizarea dificultăţilor în adaptare/învăţare întâmpinate de preşcolari/şcolarii mici şi acordarea asistenţei necesare pentru
depăşirea lor şi obţinerea progresului în învăţare.
-Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităţi şi identificarea unor soluţii optime
pentru ameliorarea acesteia.
-Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, analiză şi comunicare a rezultatelor evaluării,
specifice învăţământului preşcolar şi primar.

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și
programelor din domeniul științelor educației

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Cunoașterea, utilizarea elementelor de limbaj specifice și proiectarea, realizarea și evaluarea
activităţilor de educație muzicală specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi
preşcolar

7.2 Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice strategiile didactice specifice educației muzicale
 Descrie elementele de limbaj muzical
 Utilizeze elementele de limbaj muzical în creația muzicală
 Analizeze elementele de limbaj muzical
 Recepteze elementele de limbaj muzical din creația muzicală

8. Conţinut
8.1 Curs

Metode de predare

1.

Elemente de limbaj muzical aspecte teoretice și practice

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

2.

Mijloace specifice ale educației
muzicale

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

3.

Metodologia realizării educației
muzicale
și
proiectarea
interdisciplinară/integrată
a
acesteia

4.

Aspecte
curriculare
educației muzicale

5.

Aspecte
didactice
privind
formarea
şi
dezvoltarea
deprinderilor şi cunoştinţelor
muzicale

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Aplicații practice - Elemente de
limbaj muzical

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

Aplicații practice – exercițiu,
cântec, joc și audiție muzicală

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare
Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

2.

3.

4.

ale

Aplicații practice - Metodologia
realizării educației muzicale și
proiectarea interdisciplinară/
integrată a acesteia
Aplicații practice - Aspecte
curriculare a educației muzicale

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

Observaţii (ore şi referinţe bibliografice)
4 ore, Pașca, E. (2013). Educație plastică și
educație muzicală. Elemente de didactică, în
Manualul programului de studii Pedagogia
învățământului primar și preșcolar ID, Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Disponibil on-line pe platformaBlackBoard:
https://bb.mediaec.uaic.ro/webapps/login/
8 ore, Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela 2006, Didactica educaţiei muzicale în
învăţământul primar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti,
6 ore, Pașca Eugenia Maria, Gherghescu
Jenica, Gherghescu Lucian, Dimensiuni ale
educației artistice, vol. IV, Strategii de abordare
disciplinară
și interdisciplinară a educației
muzicale în învățământul primar simultan, Iași:
Editura Artes, 2009
2 ore, Programa pentru învăţământul preșcolar,
MEN, Bucuresti, 2008, Programele pentru
învăţământul primar clasele pregătitoare -II şi
III-IV, MEN, Bucuresti, 2011, 2013
4 ore, Stoica-Constantin Ana, Creativitatea
pentru studenți și profesori, Iași: Institutul
European, 2004

Observaţii (ore şi referinţe bibliografice)
4 ore, Oprea Crenguța Lăcrămioara, Strategii
didactice interactive - repere teoretice și
practice, București: Editura Didactică și
Pedagogică, 2008
2 ore, Kolumbus Elinor Schulman, Didactică
preșcolară, București: Editura V&Integral, 1998
2 ore, Culea Laurenția, Sesovici Angela,
Grama Filofteia, Pletea Mioara, Ionescu
Daniela, Anghel Nicoleta, Activitatea integrată
din grădiniță , București: Editura Didactica
Publishing House, 2008
2 ore, ***Aplicarea noului curriculum pentru
educația timpurie, București: Editura Didactică
și Pedagogică, 2009

5.

Aplicații practice - Aspecte
didactice privind formarea şi
dezvoltarea deprinderilor şi
cunoştinţelor

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

2 ore, Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela 2006, Didactica educaţiei muzicale în
învăţământul primar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competențelor transversale și profesionale specifice programului de studii Pedagogia învățământului
primar și preșcolar (ID) presupune și parcurgerea conținuturilor vizate de această disciplină. Proiectarea,
realizarea și evaluarea activităților de educație plastică și muzicală, adaptată pentru vârstele timpurii și vârsta
școlară mică, răspund așteptărilor exprimate de către formatori, asociații profesionale și angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
participarea şi calitatea
intervenţiilor
calitatea abilităţilor muzicale
şi didactice

10.4 LP (AT)
10.5 TC (TC)
10.6 AA (dacă
este cazul)
10.7 Evaluare
finală

calitatea abilităţilor muzicale
şi didactice

10.2 Metode de evaluare
- răspunsurile la examen
- activităţi aplicative lucrări
practice/proiect/portofoliu
teste
pe
parcursul
semestrului
- teme de control

10.3 Pondere în nota finală (%)
30%
30%
30%

10%
- oficiu
10.8 Standard minim de performanţă
1. Realizarea punctuală a sarcinilor de proiectare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative specifice în
condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată
2. Rezolvarea sarcinilor simple, specifice muncii în echipă, pentru proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor
programe educaţionale.
3. Manifestarea spiritului de echipă, a sincerităţii, a toleranţei, a empatiei şi a respectului în comunicarea şi
interacţiunea cu ceilalţi parteneri educaţionali
4. Elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei pe termen mediu şi lung
5. Manifestarea unei atitudini pozitive, active, creative şi reflexive şi a spiritului critic faţă de profesia didactică şi
propria formare continuă
6. Contribuția la promovarea imaginii instituţiei şi a propriei profesii prin implicarea în diverse proiecte/programe
educaţionale
Data completării
30.09.2021

Titular de curs
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca

Data avizării în departament

Titular de seminar
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca

Director de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6. Forma de învățământ
1.7 Programul de studii / Calificarea
1.8. Limba de studiu
1.9. Anul universitar

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Licenţă
Zi (IF)
Profesor pentru învățământul preșcolar și primar
Română
2021-2022

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
3
2.5 Semestru

Educație muzicală
și didactica educației muzicale
(învățământ preșcolar și primar)
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca
II 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei*
OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
3.3 seminar/laborator
din care: curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
24
3.6 seminar/laborator
din care: curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

1
12
ore
10
10
30
12
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

64
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

- Teoria și metodologia curriculumului
- Teoria și metodologia instruirii
- Teoria și metodologia evaluării
-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Acces la resurse şi materiale bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet). Desfășurare conform deciziei
Senatului. Posibilități sistem hibrid – fizic și on-line pe platforma
ZOOM

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Acces la resurse şi materiale bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet). Desfășurare conform deciziei
Senatului. Posibilități sistem hibrid – fizic și on-line pe platforma
ZOOM

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învățământul primar și preșcolar
- Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau extracurriculare.
- Identificarea şi asimilarea principalelor teorii ale învăţării, a conţinuturilor specifice şi a curriculumului disciplinelor predate şi
a principalelor orientări metodologice specifice acestor discipline.
- Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-educative specifice nivelului
de vârstă al grupului cu care se lucrează.
- Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza şi evaluarea documentelor şcolare oficiale, sau pentru
autoevaluarea celor proiectate.
- Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în cadrul
întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a materialelor didactice.
C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor / disciplinelor predate care să asigure progresul
preşcolarilor / şcolarilor mici.
- Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra şcolarilor mici/preşcolarilor prin raportare la standarde şi
obiective enunţate în documentele curriculare.
- Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile specifice didacticilor
aplicate în învăţământul preşcolar şi primar.
- Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor specifice procesului
instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi primar.
- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor instructiv-educative din
învăţământul preşcolar şi primar
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.
- Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, în funcţie de particularităţile de
vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor.
-Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a metodelor şi instrumentelor de
evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi afectivă a preşcolarilor/şcolarilor mici.
-Sesizarea dificultăţilor în adaptare/învăţare întâmpinate de preşcolari/şcolarii mici şi acordarea asistenţei necesare pentru
depăşirea lor şi obţinerea progresului în învăţare.
-Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităţi şi identificarea unor soluţii optime
pentru ameliorarea acesteia.
-Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, analiză şi comunicare a rezultatelor evaluării,
specifice învăţământului preşcolar şi primar.

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și
programelor din domeniul științelor educației

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Cunoașterea, utilizarea elementelor de limbaj specifice și proiectarea, realizarea și evaluarea
activităţilor de educație muzicală specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi
preşcolar

7.2 Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice strategiile didactice specifice educației muzicale
 Descrie elementele de limbaj muzical
 Utilizeze elementele de limbaj muzical în creația muzicală
 Analizeze elementele de limbaj muzical
 Recepteze elementele de limbaj muzical din creația muzicală

8. Conţinut
8.1 Curs

Metode de predare

1.

Elemente de limbaj muzical aspecte teoretice și practice

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

2.

Mijloace specifice ale educației
muzicale

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

3.

Metodologia realizării educației
muzicale
și
proiectarea
interdisciplinară/integrată
a
acesteia

4.

Aspecte
curriculare
educației muzicale

5.

Aspecte
didactice
privind
formarea
şi
dezvoltarea
deprinderilor şi cunoştinţelor
muzicale

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Aplicații practice - Elemente de
limbaj muzical

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

Aplicații practice – exercițiu,
cântec, joc și audiție muzicală

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare
Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

2.

3.

4.

ale

Aplicații practice - Metodologia
realizării educației muzicale și
proiectarea interdisciplinară/
integrată a acesteia
Aplicații practice - Aspecte
curriculare a educației muzicale

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

Explicația,
problematizarea,
demonstrația

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

Observaţii (ore şi referinţe bibliografice)
4 ore, Pașca, E. (2013). Educație plastică și
educație muzicală. Elemente de didactică, în
Manualul programului de studii Pedagogia
învățământului primar și preșcolar ID, Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Disponibil on-line pe platformaBlackBoard:
https://bb.mediaec.uaic.ro/webapps/login/
8 ore, Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela 2006, Didactica educaţiei muzicale în
învăţământul primar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti,
6 ore, Pașca Eugenia Maria, Gherghescu
Jenica, Gherghescu Lucian, Dimensiuni ale
educației artistice, vol. IV, Strategii de abordare
disciplinară
și interdisciplinară a educației
muzicale în învățământul primar simultan, Iași:
Editura Artes, 2009
2 ore, Programa pentru învăţământul preșcolar,
MEN, Bucuresti, 2008, Programele pentru
învăţământul primar clasele pregătitoare -II şi
III-IV, MEN, Bucuresti, 2011, 2013
4 ore, Stoica-Constantin Ana, Creativitatea
pentru studenți și profesori, Iași: Institutul
European, 2004

Observaţii (ore şi referinţe bibliografice)
4 ore, Oprea Crenguța Lăcrămioara, Strategii
didactice interactive - repere teoretice și
practice, București: Editura Didactică și
Pedagogică, 2008
2 ore, Kolumbus Elinor Schulman, Didactică
preșcolară, București: Editura V&Integral, 1998
2 ore, Culea Laurenția, Sesovici Angela,
Grama Filofteia, Pletea Mioara, Ionescu
Daniela, Anghel Nicoleta, Activitatea integrată
din grădiniță , București: Editura Didactica
Publishing House, 2008
2 ore, ***Aplicarea noului curriculum pentru
educația timpurie, București: Editura Didactică
și Pedagogică, 2009

5.

Aplicații practice - Aspecte
didactice privind formarea şi
dezvoltarea deprinderilor
şi
cunoştinţelor

Simularea, jocul de
rol,
exercițiul,
algoritmizare

2 ore, Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela 2006, Didactica educaţiei muzicale în
învăţământul primar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competențelor transversale și profesionale specifice programului de studii Pedagogia învățământului
primar și preșcolar (ID) presupune și parcurgerea conținuturilor vizate de această disciplină. Proiectarea,
realizarea și evaluarea activităților de educație plastică și muzicală, adaptată pentru vârstele timpurii și vârsta
școlară mică, răspund așteptărilor exprimate de către formatori, asociații profesionale și angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
participarea şi calitatea
intervenţiilor
calitatea abilităţilor muzicale
şi didactice

10.4 LP (AT)
10.5 TC (TC)
10.6 AA (dacă
este cazul)
10.7 Evaluare
finală

calitatea abilităţilor muzicale
şi didactice

10.2 Metode de evaluare
- răspunsurile la examen
- activităţi aplicative lucrări
practice/proiect/portofoliu
teste
pe
parcursul
semestrului
- teme de control

10.3 Pondere în nota finală (%)
30%
30%
30%

10%
- oficiu
10.8 Standard minim de performanţă
1. Realizarea punctuală a sarcinilor de proiectare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative specifice în
condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată
2. Rezolvarea sarcinilor simple, specifice muncii în echipă, pentru proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor
programe educaţionale.
3. Manifestarea spiritului de echipă, a sincerităţii, a toleranţei, a empatiei şi a respectului în comunicarea şi
interacţiunea cu ceilalţi parteneri educaţionali
4. Elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei pe termen mediu şi lung
5. Manifestarea unei atitudini pozitive, active, creative şi reflexive şi a spiritului critic faţă de profesia didactică şi
propria formare continuă
6. Contribuția la promovarea imaginii instituţiei şi a propriei profesii prin implicarea în diverse proiecte/programe
educaţionale
Data completării
30.09.2021

Titular de curs
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca

Data avizării în departament

Titular de seminar
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca

Director de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale educației
Științe ale educației
Licență
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF)

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
III 2.5 Semestru

Managementul clasei de elevi
Prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa
Asist. univ. drd. Monica Assante
6 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
24
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi

2
24
Ore
8
8
8
1
2
-

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

27
75
3

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Resurse materiale necesare desfășurării cursului (computer
conectat la Internet, acces la sistem de management al învățării
etc.)
Resurse materiale necesare desfășurării activităților de seminar
(computer conectat la Internet, acces la sistem de management
al învățării etc.)

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari /
şcolarii mici
C3.4 -Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităţi şi
identificarea unor soluţii optime pentru ameliorarea acesteia
C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ
şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
C4.1 Identificarea diverselor tipuri de resurse educaţionale necesare în diferite contexte specifice
învăţământului preşcolar/primar.
C4.2 Operarea cu concepte specifice managementului clasei în diferite situaţii educaţionale specifice
învăţământului preşcolar/primar.
C4.3 Utilizarea unor strategii specifice învăţământului preşcolar/primar în scopul diferenţierii şi
individualizării demersurilor didactice şi adaptării metodelor la nivelul grupului/copilului/șolarului mic.
C4.4 Utilizarea documentelor programatice ale ministerului/şcolii/grădiniţei ca suport pentru luarea
unor decizii manageriale în diferite contexte educaţionale.
C4.5 Elaborarea proiectelor de organizare a spaţiului de învăţare şi a colectivului de şcolari
mici/preşcolari şi de utilizare a resurselor existente în diferite contexte precizate. Elaborarea
proiectelor de organizare a spaţiului de învăţare şi a colectivului de şcolari mici/preşcolari şi de
utilizare a resurselor existente în diferite contexte precizate.
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Utilizarea conceptelor și teoriilor specifice disciplinei în vederea cunoaștererii preșcolarilor și
școlarilor mici, precum și în scopul optimizării activităților educaționale din perspectivă managerială.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:





Utilizeze concepte şi teorii specifice managementului clasei de elevi;
Explice responsabilităţile profesorului ca manager al clasei;
Utilizeze metode de cunoaştere a preșcolarului/elevului şi a grupei/clasei de elevi;
Aplice strategii de management al curriculumului, al situaţiilor de învăţare, al spațiului și timpului
școlar, al problemelor disciplinare, al situaţiilor conflictuale în grupa de preșcolari / clasa de elevi.

8. Conţinut
8.1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Curs
Delimitarea
conceptelor:
management
educaţional, managementul organizaţiei
şcolare, managementul clasei
Profesorul ca manager al clasei –
responsabilităţi şi activităţi manageriale.
Stiluri educaţionale și stiluri manageriale:
similitudini şi diferenţe; tipologii
Dimensiuni ale managementului clasei în
perspectivă
integrată:
managementul
curriculumului, managementul situaţiilor de
învăţare, managementului timpului şcolar,
managementul autorităţii şi al libertăţii în
spaţiul şcolar, managementul problemelor
disciplinare,
managementul
situaţiilor
conflictuale) – delimitări conceptuale şi
problematica generală a fiecărei dimensiuni
Managementul problemelor disciplinare:
modele și tehnici specifice de intervenție (1)
(online)
Managementul problemelor disciplinare:
modele și tehnici specifice de intervenție (2)
(online)
Managementul problemelor disciplinare:
modele și tehnici specifice de intervenție (3)
(online)
Managementul problemelor disciplinare:
modele și tehnici specifice de intervenție (4)
(online)
Managementul problemelor disciplinare:
modele și tehnici specifice de intervenție (5)
(online)

Metode de predare

Observaţii

Prelegerea, conversația,
explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

(ore şi referinţe bibliografice)

9.

Managementul curriculumului școlar (online)

Prelegerea, conversația,
explicația, exercițiul

2 ore

10.

Managementul spațiului și a timpului școlar
(online)

Prelegerea, conversația,
explicația, exercițiul

2 ore

11.

Managementul situațiilor conflictuale (online)

Prelegerea, conversația,
explicația, jocul de rol

2 ore

12.

Clasa de elevi ca grup social (online)

Prelegerea, conversația,
explicația

2 ore

Metode de cunoaştere a elevului şi a clasei Prelegerea, conversația,
2 ore
de elevi (online)
demonstrația, explicația
Documente utilizate în managementul clasei
de elevi: planul activităţii educative (pe ciclu,
an, semestru), fişa de caracterizare Prelegerea, conversația,
14.
2 ore
psihopedagogică a clasei de elevi,fişa de demonstrația, explicația
caracterizare psihopedagogică a elevului
(online)
Bibliografie
Referinţe principale:
[1] Gherguţ, A., Ceobanu, C., Diac, G., Curelaru, V., Marian, A., Criu, R. (2010). Introducere în
13.

managementul clasei de elevi, Iași: Editura Universităţii “Al. I. Cuza”.
[2] Holban, I., (coord.) (1978). Cunoaşterea elevului. O sinteza a metodelor, Bucureşti: EDP.
[3] Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei, Iaşi: Editura Polirom.
[4] Joiţa, E., (2000). Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi: Editura
Polirom.
[5] Păun, E. (1999). Şcoala – o abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom.
[6] Popa, N.L. (2020). Gândurile nelegate de sarcină, în Boncu, Ș., Holman, A. (coord.), Cum gândim în
viața de zi cu zi, Editura Polirom, Iași, pp. 385-395.
[7] Popa, N.L. (2020). Managementul comportamentelor disruptive în clasa de elevi, în Enea, V. (coord.),
Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar, Editura Polirom, Iași, pp. 80-90.
[8] Popa, N.L. (2029).Implicaţii psihoeducaţionale ale teoriilor asociaţioniste/ behavioriste, în Pânișoară, G.
(coord.), Psihologia învățării. Cum învață copiii și adulții?, Editura Polirom, Iași, pp. 37-53.
[9] Stan, E. (2003). Managementul clasei, Bucureşti: Editura Aramis.
Referinţe suplimentare:
[7] Hardin, C. J. (2008). Effective classroom management: models and strategies for today’s classrooms,
ediţia a 2-a, NJ: Pearson Prentice Hall.
[8] Jones, V., Jones, L. (2007). Comprehensive classroom management: creating, comunities of support and
solving, editia a 8-a, Boston: Pearson education Inc.
[9] Manning, M.L., Bucher, K.T. (2007). Classroom management: models, applications and cases, ediţia a 2a, NJ: Pearson education Inc.
Referințe bibliografice suplimentare pot fi anunțate studenților și pe parcursul semestrului.
8.2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Seminar / Laborator
Delimitarea conceptelor: management
educaţional, managementul organizaţiei
şcolare, managementul clasei.
Componente
și
funcții
ale
managementului clasei de elevi

Metode de predare

Observaţii

Conversația euristică,
explicația

2 ore

(ore şi referinţe bibliografice)

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore

Profesorul ca manager al clasei –
responsabilităţi şi activităţi manageriale.

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore

Rolul
comunicării
didactice
în
managementul clasei de elevi
Climatul educațional: relațiile profesorelevi. Managementul comunității de
învățare
Problemele disciplinare şi strategii de
rezolvare a acestora: modele și tehnici
de management al comportamentelor
disruptive (1)
Problemele disciplinare şi strategii de
rezolvare a acestora: modele și tehnici
de management al comportamentelor
disruptive (2)
Problemele disciplinare şi strategii de
rezolvare a acestora: modele și tehnici
de management al comportamentelor
disruptive (3)
Metode de rezolvare a conflictelor din
spaţiul educaţional–aplicaţii

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore

Situațiile de criză
rezolvarea acestora

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

educațională

si

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore
2 ore

Conversația euristică,
explicația, exercițiul
2 ore
Conversația euristică,
explicația, exercițiul
2 ore
Conversația euristică,
explicația, exercițiul
Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore

2 ore

11.

Managementul spațiului educațional

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore

12.

Managementul timpului școlar

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore

13.

Metode de cunoaștere a elevului și a
clasei de elevi (1)

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

14.

Metode de cunoaștere a elevului și a
clasei de elevi (2)

Conversația euristică,
explicația, exercițiul

2 ore

Bibliografie
[1] Gherguţ, A., Ceobanu, C., Diac, G., Curelaru, V., Marian, A., Criu, R. (2010). Introducere în
managementul clasei de elevi, Iași: Editura Universităţii “Al. I. Cuza”.
[2] Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei, Iaşi: Editura Polirom.
[3] Joiţa, E., (2000). Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi: Editura
Polirom.
[4] Păun, E. (1999). Şcoala – o abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom.
[5] Stan, E. (2003). Managementul clasei, Bucureşti: Editura Aramis.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competențelor transversale și profesionale specifice programului de studii Pedagogia
învățământului primar și preșcolar presupune și parcurgerea conținuturilor vizate de această disciplină.
Perspectiva managerială asupra proceselor și activităților educaționale răspunde așteptărilor exprimate de
către formatori, asociații profesionale și angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Calitatea
analizei
situațiilor
și
documentelor educaționale în baza
cărora se elaborează planuri și se iau
decizii manageriale;
- Pertinența analizei rolurilor manageriale
ale cadrului didactic prin raportare la
situații educaționale concrete.

10.5 Seminar/ Laborator

Calitatea
și
numărul
surselor
bibliografice utilizate în fundamentarea
teoretică a temei analizate;
- Structurarea elementelor de conținut în
funcție de relevanța lor pentru subiectul
prezentat;
- Utilizarea de argumentări și explicații
științifice fundamentate pe parcurgerea
bibliografiei indicate;
- Construirea unei sarcini aplicative
coerente și în acord cu obiectivele temei
de seminar;
- Calitatea interacțiunii cu membrii

10.2 Metode
de evaluare
Lucrare scrisă
(on-site sau
on-line, în
concordanță
cu scenariul
de
desfășurare a
activităților
didactice)

Portofoliu
electronic

10.3 Pondere în
nota finală (%)

50%

50%

grupului de lucru, în cadrul sarcinilor
aplicative.
10.6 Standard minim de performanţă: Analiza documentelor/ situaţiilor educaţionale date şi elaborarea unei
decizii manageriale pentru acestea; evidenţierea a cel puţin 2 situaţii concrete, din activitatea proprie, în care
s-au manifestat diferite roluri manageriale ale cadrului didactic.
Data completării
20.09.2021

Titular de curs
Prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa

Data avizării în departament
24.09.2021

Titular de seminar
Asist. univ. drd. Monica Assante

Director de departament
Prof. univ. dr. Alois Gherguț

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
3
2.5 Semestru
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Licență
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF)

Practică pedagogică în învățământul primar
Conf. dr. Angelica Hobjilă
Asist. univ. dr. Tudoriţa Grădinaru
6
2.6 Tip de evaluare
EVP

2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
0
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

4
48
ore
24
24
4

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

44
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

TMI, TME, Didactica limbii şi literaturii române în învățământul primar, Didactica
matematicii în învățământul primar
Cunoștințe teoretice și abilități de proiectare, desfășurare, evaluare a activităților
didactice în învățământul primar

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului

Prezența la activităţile online desfăşurate la școala de aplicație/cu mentorul de
practică pedagogică

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învățământul primar și preșcolar
C1.3. Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-educative specifice
nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează.
C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
C2.1. Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor / disciplinelor predate care să asigure progresul
preşcolarilor / şcolarilor mici.
C2.3. Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile specifice
didacticilor aplicate în învăţământul preşcolar şi primar
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.
C3.1. Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, în funcţie de particularităţile
de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor.
C3.2.Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a metodelor şi instrumentelor
de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi afectivă a preşcolarilor/şcolarilor mici.
C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de
învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
C4.1. Elaborarea proiectelor de organizare a spaţiului de învăţare şi a colectivului de şcolari mici/preşcolari şi de utilizare a
resurselor existente în diferite contexte precizate.
C4.4. Utilizarea documentelor programatice ale ministerului/şcolii/grădiniţei ca suport pentru luarea unor decizii manageriale
în diferite contexte educaţionale.
C4.5. Utilizarea unor strategii specifice învăţământului preşcolar/primar în scopul diferenţierii şi individualizării demersurilor
didactice şi adaptării metodelor la nivelul grupului/copilului/șolarului mic.
C5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale
(preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
C5.1. Elaborarea de proiecte educaţionale în vederea optimizării procesului de adaptare şcolară şi socială a
preşcolarilor/şcolarilor mici/elevilor.
C5.2. Promovarea corectitudinii şi justiţiei şi adoptarea unor practici anti-discriminatorii cu privire la gen, rasă, vârstă, religie
şi cultură.
C5.3. Sesizarea şi analizarea problemelor /dificultăţilor personale ale preşcolarilor/ şcolarilor mici/elevilor/altor grupuri şi
categorii de persoane, privind dezvoltarea lor socială şi emoţională şi dirijarea comportamentului acestora pentru eliminarea
acestor probleme.
C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea profesională şi
activitatea de formare continuă
CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice
specialistului în ştiinţele educaţiei

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Formarea abilităților de proiectare, realizare și evaluare a activităților didactice în învățământul primar, de management și
consiliere a grupurilor școlare și de autoevaluare și ameliorare a practicilor profesionale.

7.2. Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:

proiecteze corect din punct de vedere metodologic activități didactice pentru învățământul primar

realizeze activități instructiv-educative pentru învățământul primar conforme principiilor şi normelor metodologice
specifice didacticilor aplicate în învăţământul primar

utilizeze optim resursele educaționale în contextul activității didactice

aplice strategii de diferențiere și individualizare a demersului didactic

aplice metode și instrumente variate de evaluare a rezultatelor școlare ale elevilor

realizeze autoanaliza critică a propriei activităţi, identificând soluţii pentru ameliorarea acesteia

8. Conţinut
8.1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Laborator
Organizarea activității de practică pedagogică în
învățământul primar; prezentarea şi explicarea
componenţei portofoliului electronic
Asistență online la 3 activități didactice susținute de
către profesorul mentor de practică (în funcţie de
orarul zilei), completarea fişelor de asistenţă
Asistență online la două activități didactice susținute
de către profesorul mentor de practică (în funcţie de
orarul zilei), completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către un
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
de probă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
(lecţia de probă)/asistenţă online la lecţiile susţinute
de către colegi în echipă cu profesorul mentor;
completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
(lecţia de probă)/asistenţă online la lecţiile susţinute
de către colegi în echipă cu profesorul mentor;
completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
(lecţia de probă)/asistenţă online la lecţiile susţinute
de către colegi în echipă cu profesorul mentor;
completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
(lecţia de probă)/asistenţă online la lecţiile susţinute
de către colegi în echipă cu profesorul mentor;
completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
(lecţia de probă/finală)/asistenţă online la lecţiile
susţinute de către colegi în echipă cu profesorul
mentor; completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
(lecţia finală)/asistenţă online la lecţiile susţinute de
către colegi în echipă cu profesorul mentor;

Metode de predare

expunere, conversaţie, dezbatere online

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
4 ore

4 ore
demonstraţie, observaţie, explicaţie,
conversaţie - online
4 ore
demonstraţie, observaţie, explicaţie,
conversaţie - online
4 ore
demonstraţie, observaţie, explicaţie,
conversaţie - online
conversaţie, observaţie, explicaţie,
problematizare, exerciţiu - online

4 ore

demonstraţie, observaţie, explicaţie,
exerciţiu, conversaţie - online

4 ore

demonstraţie, observaţie, explicaţie,
exerciţiu, analiza activităţii,
conversaţie - online

4 ore

demonstraţie, observaţie, explicaţie,
exerciţiu, analiza activităţii,
conversaţie - online

4 ore

completarea fişelor de asistenţă
Activitate asincronă. Lucru individual la piesele
demonstraţie, observaţie, explicaţie,
4 ore
portofoliului
exerciţiu, analiza activităţii,
Analiza individuală, de către studenţi, a două lecții
conversaţie - online
înregistrate, disponibile pe Youtube, la alegere
9.
(metode, mijloace, forme de grupare a elevilor,
elemente de comunicare verbală, paraverbală,
nonverbală observate în comportamentul cadrului
didactic); realizarea celor două fișe de observație
pentru lecțiile înregistrate
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
demonstraţie, observaţie, explicaţie,
4 ore
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
exerciţiu, analiza activităţii,
10.
(lecţia finală)/asistenţă online la lecţiile susţinute de
conversaţie - online
către colegi în echipă cu profesorul mentor;
completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
demonstraţie, observaţie, explicaţie,
4 ore
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
exerciţiu, analiza activităţii,
11.
(lecţia finală)/asistenţă online la lecţiile susţinute de
conversaţie - online
către colegi în echipă cu profesorul mentor;
completarea fişelor de asistenţă
Susţinerea în format on-line/mixt, de către fiecare
demonstraţie, observaţie, explicaţie,
4 ore
student, în echipă cu profesorul mentor, a unei lecţii
exerciţiu, analiza activităţii,
(lecţia finală)/asistenţă online la lecţiile susţinute de
conversaţie - online
12.
către colegi în echipă cu profesorul mentor;
completarea fişelor de asistenţă
Evaluarea portofoliilor electronice (vor fi trimise prin
wetransfer până cel târziu pe 19 mai 2022)
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor
reprezentativi din domeniul aferent programului
Activităţile de practică pedagogică în învăţământul primar se desfăşoară la Şcoala Primară “Carol I”, la Şcoala Gimnazială “Ştefan
Bârsănescu”, la Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” şi la Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Iaşi, în acord cu
prevederile programelor şcolare în vigoare, în baza unui contract de colaborare încheiat între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4 Curs

10.5 Seminar/
Laborator

Proiectarea şi sustinerea a două activităţi didactice
în învăţământul primar (o lecţie de probă şi o lecţie
finală – susţinute în format on-line/mixt, de către
fiecare student, în echipă cu profesorul mentor)
Elaborarea portofoliului electronic de practică
pedagogică, ale cărui componente sunt: 12 fișe de
asistență on-line la lecţii; 2 fișe de observație
pentru lecțiile înregistrate, disponibile pe Youtube;
o fişă de asistenţă la o activitate extraşcolară,
dacă o vor permite condiţiile de ordin sanitar; 2
proiecte didactice, cu materiale didactice
necesare; fişa de evaluare a activităţii de practică
pedagogică; 2 probe de evaluare sumativă pentru

Analiza proiectelor didactice
Observarea lecţiilor sustinute
Examinarea pieselor
portofoliului electronic

50%

50%

câte o unitate de învățare, la disciplina
Comunicare în limba română/Limba şi literatura
română și, respectiv, la Matematică; fişa cu
greşelile tipice identificate în 5 lucrări scrise ale
elevilor, puse la dispoziţie de către profesorul
mentor; fişa/fişele de recuperare construite prin
raportare la analiza greşelilor tipice din lucrările
analizate; setul de documente oferite ca model de
profesorul mentor; o proiectare a activităţilor
pentru săptămâna „Şcoala Altfel”; raportul de
practică pedagogică.
10.6 Standard minim de performanţă
 Utilizează corect concepte teoretice de specialitate și metodice.
 Elaborează două proiecte didactice corecte din punct de vedere științific și metodic, precum şi materialele didactice
necesare (fișe de muncă independentă, planșe, prezentări PPT etc.).
 Susțin două lecţii în context on-line/mixt (în echipă mentor - student) - lecţia de probă şi lecţia finală.
 Redactează 12 fișe de asistență la activități on-line.
 Completează două fișe de observație pentru lecțiile înregistrate, disponibile pe Youtube.
 Redactează o fişă de asistenţă la o activitate extraşcolară, dacă o permit condiţiile de ordin sanitar.
 Elaborează două probe de evaluare sumativă pentru câte o unitate de învățare, la disciplina Comunicare în limba
română/Limba şi literatura română, respectiv la Matematică.
 Elaborează o fişă cu greşelile tipice identificate în 5 lucrări scrise ale elevilor, puse la dispoziţie de către profesorul mentor,
şi o fişă/fişele de recuperare construite prin raportare la analiza greşelilor tipice din lucrările analizate.
 Elaborează o proiectare a activităţilor pentru săptămâna „Şcoala Altfel”.
 Utilizează în activitatea didactică resursele educaționale disponibile.
 Își analizează și apreciază obiectiv activitățile proiectate și desfășurate; redactează raportul de practică pedagogică.
 Oferă feedback colegilor după observarea activităților susținute de către aceștia.
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