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
2.5 Semestru
1
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Stinte ale Educatei
Stiinte ale Educatiei
Master
ET

Dezvoltarea socio-emoţională la preşcolari
Conf. Univ. Dr. Daniela Muntele
Conf. Univ. Dr. Daniela Muntele
2.6 Tip de evaluare
2.7 Regimul discipinei
1
E

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
28
42
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
14
ore
20
10
13
20
20

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

83
125
5

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

Psihologie generală, sociala si educationala.
Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru a prezenta o problemă
legată de abilitatile sociale si emotionale ale prescolarului in contextul
gradinitei

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

Sala curs cu videoproiectie

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Sala de curs cu videoproiecție și acces la internet

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
1.

Conceperea de programe de instruire sau educaţionale specifice domeniului educației timpurii

2.

Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul educației timpurii

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi
dezvoltării profesionale continue
CT5. Comunicarea eficientă a rezultatelor activității profesionale în contexte educaționale și sociale diverse

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
În urma studierii complete a tematicii la disciplina aceasta, studenţii trebuie să poată prezenta şi descrie temele
abordate, să definească şi să explice conceptele de bază ale fiecărui capitol, să aplice informaţiile în rezolvarea
aplicaţiilor propuse la curs si la seminar.

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili:
 Să aplice principiile care favorizează un mediu propice dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale la
preşcolari
 Să propună soluţii adecvate unor probleme socioemoţionale frecvente în mediul grupei de grădiniţă
 Să lucreze în echipe mici pentru a sintetiza informaţiile ştiinţifice relevante
 Să analizeze critic soluţiile propuse pentru promovarea comportamentelor sanogenetice la educator,
părinte şi la preşcolar
 Să redacteze un scurt raport ştiinţific

8. Conţinut
8.1

Curs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metode de predare
Capacităţile de dezvoltare şi
temeperamentul
Controlul corporal şi imaginea
corporală pozitivă
Dezvoltarea unui stil de ataşament
securizant
Jocul şi Imaginaţia
Limbajul şi comunicarea
Sima de sine
Autoreglare şi conştiinţă morală
Reglare emoţională
Concentrarea atenţiei; planificarea

Curs interactiv, expunere,
exemplificare, învăţare prin
descoperire,
lucru individual şi/sau în perechi,
în grupuri mici, argumentare,
dezbatere, controversă academică,
joc de rol, rezolvarea de
probleme.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2h

4h
4h
2h
4h
4h
2h

şi rezolvarea de probleme
10. Competenţa socială, grija şi
empatia faţă de ceilalţi

2h
2h

2h

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Curentul centrării pe copil
Capcanele pedepselor şi alternative care duc
la autodisciplină
Dezbateri, problematizare,
Modalitatea no lose a rezolvării conflictelor
elaborarea și prezentarea
Competiţia ca sabotor al caracterului, stimei
propriilor proiecte de cercetare și
de sine şi motivaţiei intrinseci
14h
intervenție în vederea
Copilul ca artist plastic, poet şi scenarist
contributiei la rezolvarea unei
Factori interpersonali si optmizarea relatiei
probleme specifice.
educator-copil
Abordarea comportamentelor inadecvate ale
părinţilor
Bibliografie (selectiv)
Brownell, C.A. şi Kopp, C.B., 2007. Socioemotional Development in the Toddler Years: Transitions and
Transformations. The Guilford Press.
Gerhardt, S., 2004. Why love matters: How affection shapes a baby’s brain. London: Routledge.
Gordon, T., 2003. Teacher Effectiveness Training: The Program Proven to Help Teachers Bring Out the Best in
Students of All Ages. Three Rivers Press.
Lang, F.R. şi Fingerman, K.L., 2009. Growing together: Personal relationships across the lifespan. Advances in personal
relationships. Cambridge University Press.
Riley, D., San Juan, R., Klinkner, J. ;i Ramminger, A., 2007. Social and Emotional Development: Connecting Science
and Practice in Early Childhood Settings. Redleaf Press.
Schore, A.N., 1994. Affect regulation and the origin of the self: the neurobiology of emotional development. Lawrence
Erlbaum Associates.
Staub, E. 2003. The Psychology of Good and Evil: Why Children, Adults, and Groups Help and Harm Others.
Cambridge University Press.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Proiecte pentru activitati didactice care articuleaza scopuri ale dezvoltarii sociale si emotionale pot fi aplicate în
practica educationala din gradinite, centre educationale, locuri de joaca si tabere pentru prescolari.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.1 Criterii de evaluare
Corectitudinea utilizarii
cunostintelor in transferul catre
practica.
Participarea activa la sarcinile
primite, cu respectarea
termenelor si cerintelor, cu
implicare colaborativa in

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

a. test docimologic.

60

b. Prezentarea unei teme
studiate in parcursul
semestrului

40

sarcinile de grup.
10.6 Standard minim de performanţă:
note de minim 5 la b.

Tutular curs Conf.
univ. Dr. Daniela
MUNTELE

Titular de seminar
Conf. univ. Dr.
Daniela MUNTELE
Director de
departament Prof.
Univ. Dr. ALOIS
GHERGUȚ

Data completării:
24 sept. 2021
Data avizării in departament

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

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

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Master
Educație Timpurie

Curriculum pentru educație timpurie
Lect.dr. Nicoleta Rogoz
Lect.dr. Nicoleta Rogoz
I 2.6Tip de evaluare
E
2.7Regimul
discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2
2 3.3.seminar/laborator
curs
3.4Total ore din planul de
42 din care: 3.5. curs 28 3.6.seminar/laborator
învăţământ
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...................................

ore
30
31
30
15
2
-

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

108
150
6

1
14

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe C1.Valorificarea resurselor teoretice pertinente în documentarea unor teme de
profesionale cercetare în domeniul educației timpurii
C2.Elaborarea şi aplicarea unui curriculum adecvat nivelului de dezvoltare cognitivă și
socio-emoțională al fiecărui copil
C3.Consolidarea abilităților de predare-evaluare eficientă prin strategii aplicate în
învățământul preșcolar
C4.Conceperea şi implementarea de instrumente și strategii practic-aplicative
adecvate educației timpurii
C5.Elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor proiecte educaţionale
complexe în cadrul unor instituţii ce vizează domeniul educației timpurii

C6.Dezvoltarea personală şi managementul carierei.
Competenţe
transversale

CT1-Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe
opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
CT2-Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
CT3-Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în
vederea formării şi dezvoltării profesionale continue.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1.
Utilizarea cunoștințelor în analiza, conceperea și evaluarea documentelor legislative și
Obiectivul
curriculare din învățământul preșcolar/specifice educației timpurii.
general
7.2.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Obiectivele • Operaţionalizeze aparatul conceptual si metodologic al disciplinei
specifice
• Analizeze politici şi practici curriculare specifice educaţiei antepreșcolare și preșcolare
dezvoltate la nivel naţional şi internaţional
• Realizeze o analiză multidimensională a mediilor instituţionale de consiliere curriculară
specifice educației timpurii, la nivel naţional şi internaţional
• Identifice indicatori de bază pentru conceperea şi implementarea prevederilor
legislative şi a documentelor curriculare în îvățământul preșcolar
• Exerseze, individual sau în echipe, metodologii de elaborare, analiză şi evaluare a
programelor şi proiectelor curriculare pentru învăţământul preșcolar
• Dezvolte abilităţii de analiză a mediilor de dezvoltare personală şi profesională, la
nivelul practicii şi cercetării educaţionale.

8. Conţinut
8.1
Curs

1.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
Prezentare
PPT. 4 ore ;
Introducere în problematica educaţiei şi consilierii
Prelegerea.
[2],[3],[4],[5],[6]
curriculare pentru vârstele mici
Conversația
,[7],[8],[9],[10],[
Diferențieri semantice: educaţie pentru toţi, educaţie timpurie,euristică. Exemplul
13],[15],[16]
dezvoltare timpurie, curriculum pentru educaţie timpurie,
cicluri curriculare, dezvoltare curriculară, consiliere educațională,
consiliere curriculară. Continuitatea grădiniţă-şcoală
-factor determinant al reconsiderărilor cu privire la specificul
învăţării în învățământul preșcolar
Metode de predare

2. Raportul educaţie cognitivă-educaţia socio-emoţională la Prezentare
PPT.
preșcolarii și școlarii mici. Specificul proiectării curriculare Prelegerea.
în acord cu paradigme, modele şi teorii contemporane
Conversația
euristică. Exemplul.
Problematizarea.
Studiul de caz
3. Consilierea curriculară în învăţământul preprimar și Prezentare
PPT.
primar-o expresie a dezvoltării competenţelor didactice Prelegerea.
în contextul profesionalizării. Rolurile şi abilităţile Conversația
consilierului curricular. Tipuri de probleme educaţionale care euristică. Exemplul.
fac obiectul consilierii curriculare. Specificul dezvoltării Problematizarea.
profesionale în domeniul consilierii curriculare. Premise de Studiul de caz
elaborare şi analiză a politicilor curriculare la nivel național și

2 ore ;
[2],[3],[4],[5],[6]
,[7],[8],[10],[12]
,[13],[14],[15],[
16]
4 ore ;
[2],[3],[4],[5],[6]
,[7],[8],[9],[10],[
12],[13],[15],[1
6]

internațional (I)
4. Consilierea curriculară în învăţământul preprimar și
primar-o expresie a dezvoltării competenţelor didactice
în contextul profesionalizării. Rolurile şi abilităţile
consilierului curricular. Tipuri de probleme educaţionale care
fac obiectul consilierii curriculare. Specificul dezvoltării
profesionale în domeniul consilierii curriculare. Premise de
elaborare şi analiză a politicilor curriculare la nivel național și
internațional (II)

Prezentare
PPT.
Prelegerea.
Explicația.
Conversația
euristică. Exemplul.

5. Specificul proiectării curriculare în învăţământul
preșcolar. Analiza evoluției documentelor legislative şi
curriculare
actuale
pe
dimensiunile
conceperedezvoltare/implementare-evaluare:
perspectiva
policy
makers,
perspectiva
specialistului
în
curriculum/cercetătorului, perspectiva educatorului practician.
Practici curriculare noi dezvoltate la nivel naţional şi
internaţional (sudii de caz) (I)
6. Specificul proiectării curriculare în învăţământul
preșcolar. Analiza evoluției documentelor legislative şi
curriculare
actuale
pe
dimensiunile
conceperedezvoltare/implementare-evaluare:
perspectiva
policy
makers,
perspectiva
specialistului
în
curriculum/cercetătorului, perspectiva educatorului practician.
Practici curriculare noi dezvoltate la nivel naţional şi
internaţional (sudii de caz) (II)
7. Cadre referenţiale ale formării personalului didactic din
învăţământul preuniversitar. Formarea personalului
didactic ca proces de dezvoltare profesională. Dezvoltarea
programelor de formare a profesorilor: curriculum de formare
a personalului didactic, metode, evaluare şi certificare,
standarde profesionale, medii instituţionale ale formării
personalului didactic. Direcţii actuale de formare a
profesorilor în context european.

Prezentare
PPT.
Prelegerea.
Conversația
euristică. Exemplul.
Problematizarea.
Studiul de caz

4 ore ;
[2],[3],[4],[5],[6]
,[7],[8],[9],[10],[
12],[13],[15],[1
6]

5 ore ;
[1],
[2],[3],[4],[5],[6]
,[7],[8],[10],[12]
,[13],
[14][15],[16],[1
7], [18],
[20],[21]
Prezentare
PPT. 5 ore ;
Prelegerea.
[1],
Conversația
[2],[3],[4],[5],[6]
euristică. Exemplul. ,[7],[8],[9],[10],[
Problematizarea.
12],[13],[14],[1
Studiul de caz
5],[16],[17],
[20], [21]
Prezentare
PPT.
Exemplul.
Problematizarea.
Studiul de caz

4 ore ;
[2],[3],[4],[5],[6]
,[7],[8],[10],[11]
,[12],[13],[15],[
16]

Bibliografie
Referinţe principale:
[1] Bocoș, M. (2013), Instruirea interactivă, Iași:Ed. Polirom
[2]Bunescu, Gh. (coord.) (2004), Antologia legilor învățământului din România, București: ISE (pp.5-72,
187-220, 277-397, 402-490)
[3]Ciolan, L. (2008), Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iași:Ed.
Polirom
[4]Creţu, C., (1997, 2000), Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei, Iaşi: Ed. Univ Al. I.Cuza.
[5]Creţu, C., (2003), Problematica unei teorii a curriculum-ului pentru profesionalizarea meseriei
didactice, în vol. Inovaţie şi schimbare în educaţie, Galaţi: Ed. Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos,
pp. 79-86.
[6]Creţu, C., (2006), Global Curriculum. Concepts development and current models, în vol. Current and
Future Challenges in Curriculum and future challanges in Curriculum development: policies, practices
and networking for change, A. Crisşan [ed], Ed. Humanitas educaţional, pp.109-121. ISBN 10-973-171504-5.
[7]Creţu, C., Rogoz, N., (2011), Teacher’s representations of constructivist curriculum design în Revista
de ştiinţe ale educaţiei, anul XIII, nr.2 (24), Timişoara: Ed. Universităţii de Vest (pp.9-18).
[8]Rogoz, N. (2013), Proiectarea curriculum-ului constructivist. Noi tendințe și sugestii metodologice,
Iași:Ed. UAIC
[9]Rogoz, N., Crețu, C. (2016). Consilierea curriculară pentru educația timpurie. În Stan, L. (coord.)
Educația timpurie. Probleme și soluții. Iași: Ed. Polirom, pp.190-199, ISBN 978-973-46-5978-4, 376 pag.
[10]Stan, L. (coord.) Educația timpurie. Probleme și soluții, Iași: Ed. Polirom

Referinţe suplimentare:
[11] ***MECT (2006), Strategia naţională pentru educaţie timpurie, disponibil online la www.edu.ro.
[12]*** MECTS (2012), Metodologie privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru
anul şcolar 2012-2013, disponibil online la www.edu.ro.
[13]Husen,T., Postlethwaite, N.T.(Eds.-in chief), Editia II, (1994), The International Encyclopedya of
Education, Pergamon Press (studiile recomandate la curs). Volumele sunt disponibile la biblioteca
facultăţii
[14]Joiţa, E., (2007), Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare cognitivconstructivistă, Bucureşti: EDP.
[15]Joița, E., (2009), Știința educației prin paradigme, Iași:Ed. Institutul european
[16]Jonnaert, Ph., Moussadak, E., Defise, R., (2010), Curriculum şi competenţe. Un cadru operaţional,
Ed. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România.
[17]Jonnaert, Ph., Borght, C.-V. (coord.) (2009), Creer des conditions d’apprentisage. Un cadre de
reference socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants, Bruxelles:Editions De
Boeck Universite
[18]Negreț-Dobridor, I. (2008), Teoria generală a curriculumului educațional, Iași:Ed.Polirom
[19]Documente şi studii disponibile on-line ale MEC-RO, OECD, CORDEE, World Bank, UNESCO,
Comisia Europeana, USAID, SHARE etc.
[20]Rogoz, N.(2015). Atitudinile profesorilor din învățământul primar față de modelul curricular
constructivist. Noi provocări pentru dezvoltarea politicilor de dezvoltare profesională. În Sava, S. (coord.)
Perspective pentru cercetarea în educație, București: Ed. Universitară, pp.109-118, ISBN 978-606-280259-2.320 pag.
[21] Rogoz, N. (2016), Practici curriculare pentru dezvoltarea creativității la preșcolari și la școlarii din
învățământul primar. În Rusu, M. (coord.) Creativitatea. Perspective psiho-pedagogice. Volum II,Iași: Ed.
Ars Longa, pp. 220-225, ISBN 978-973-148-232-3, 266 pag.
[22]Schwab, J.J. (1969, 1983) J.Van Tassel-Baska (1991), The Practical 4: Something for curriculum
professors to do, în Curriculum Inquiry, 13-3.
Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
1. Exerciții de operaționalizare a termenilor Prezentare
PPT. 2 ore;
specifici domeniului
Google
slides. [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7], [8]
Ciclurile curriculare-un continuum pentru Exercițiul, explicația,
educaţia timpurie şi pentru educaţia la studiul de caz
vârsta şcolară mică. Caracteristici ale
ciclurilor achiziţiilor fundamentale şi de
dezvoltare. Analiză reflectivă asupra valorilor şi
principiilor de bază promovate de curriculum-ul
pentru învățământul preșcolar

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Teme de dezbatere:
1.1.
Educația
timpurie-context
pentru
identificarea unor strategii coerente privind
dezvoltarea copilului
1.2.Clasa pregătitoare-o expresie a coerenței
paradigmelor explicative pentru reformele
curriculare sau o provocare pentru practicienii
din domeniul educaţiei?
2. Consilierea curriculară. Abilităţi şi roluri ale
consilierului curricular. Medii instituţionale de
consiliere curriculară. Exemple de bună
practică la nivel internaţional
3. Documente
legislative
şi
curriculare
actuale. Analiză comparativă criterială (istoric,
structură, cadru paradigmatic și valoric, practici
curriculare propuse pentru implementare și

Prezentare
PPT.
Google
slides
Conversația euristică,
problematizarea,
studiul
de
caz,
dezbaterea cu oponent
Prezentare
PPT.
Google
slides
Conversația euristică,
problematizarea,

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7], [8]

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

evaluare) (I)
4. Documente
legislative
şi
curriculare
actuale. Analiză comparativă criterială (istoric,
structură, cadru paradigmatic și valoric, practici
curriculare propuse pentru implementare și
evaluare) (II)
5. Practici de proiectare curriculară. Studii de
caz naţionale şi internaţionale. Exersarea
individuală şi pe grupe a unor metodologii de
elaborare, analiză şi evaluare a programelor şi
proiectelor curriculare pentru învăţământul
preșcolar (I)
6. Practici de proiectare curriculară. Studii de
caz naţionale şi internaţionale. Exersarea
individuală şi pe grupe a unor metodologii de
elaborare, analiză şi evaluare a programelor şi
proiectelor curriculare pentru învăţământul
preșcolar (II)
7. Medii de dezvoltare profesională şi
personală
în
domeniul
consilierii
curriculare. Conferințe internaţionale pe
această tematică

studiul
de
caz,
dezbaterea cu oponent
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
Prezentare
PPT.
Google slides Studiul
de caz, explicația,
problematizarea,
exemplul,
demonstrația, discuția
Panel

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[8],[9]

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[8],[9]

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

Bibliografie:
[1]***ISE (2016), Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național
[2]***MEN (2019), Curriculum pentru educație timpurie
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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 documentelor
legislative și curriculare 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 profesionale, sã faciliteze legãtura directã între mediul academic-mediul
preuniversitar-piața muncii-angajatori. Analizele documentelor legislative și curriculare pot fi
valorificate la toate nivelele de decidențã existente în comunitate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de 10.3 Pondere
evaluare
în nota finală
(%)

10.4Curs
a)Elaborarea unui raport de analiză Proiect, studiu
criterială a unui document curricular de caz
pentru
învăţământul
preșcolar
din
România-Legea educației naționale (2011),
programă
școlară-curriculum
pentru
educație timpurie, curriculum pentru
învățământul
preșcolar,
plan
de
învățământ, etc.
b)
Analiză
reflectivă
asupra
componentelor structurale ale unui
proiect curricular implementat la nivelul
unei grădinițe (ca instituție sau la nivelul
unei grupe). Analiza va lua în considerare
premisele paradigmatice contemporane
legate de proiectarea curriculară (ex.
paradigma
constructivistă,
paradigma
integrativității,
paradigma
reflecției,
reflexivității și interpretării, etc.)-program
sau proiect educațional, proiect de
programă CDȘ, planificare calendaristică,
proiect tematic, proiect didactic .

10.5Seminar/ Laborator a) Prezentarea documentatã a unei teme Proiect
(individual sau pe grupe). Evaluare de
parcurs a temelor de curs şi seminarprezentări orale și colocviu.
b) Dicţionar cu 10 termeni specialitate
(pentru fiecare termen se vor asocia
minimum 3 referințe bibliografice diferite; la
finalul dicționarului , se va include
bibliografia utilizată).

30%

20%

20%

20%

c) Listă 10 link-uri reprezentative (cu
10%
informații despre organisme naţionale şi
internaţionale relevante pentru domeniul de
studiu, resurse educaționale, evenimente
educaționale, platforme educaționale, etc.).
10.6Standard minim de performanţă
Realizarea unor analize conceptuale și criteriale a specificului documentelor legislative și curriculare,
elaborate la nivele diferite de decidență.
Data completării
28.09.2021

Titular de curs
Lect.dr.Nicoleta Rogoz

Data avizării în departament
30.09.2021

Titular de seminar
Lect.dr. Nicoleta Rogoz

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 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Master
Educaţie timpurie

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
1
2.5 Semestru

Limbaj şi comunicare expresivă
Conf. univ. dr. Angelica Hobjilă
Conf. univ. dr. Angelica Hobjilă
1 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
3
din care: 3.2
curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5
curs
28
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
14
ore
28
48
28
2
2

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

108
150
6

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

Competenţe
profesionale

C1. Analiza nivelului de dezvoltare profesională şi identificarea direcţiilor necesare de intervenţie în
vederea optimizării acestui nivel
C2. Proiectarea unor activităţi adaptate direcţiilor de intervenţie identificate şi particularităţilor
diferitelor tipuri de public-ţintă
C3. Realizarea de activităţi specifice educaţiei timpurii
C4. Evaluarea şi autoevaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de
diferite tipuri de subiecţi

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1.Valorificarea tehnicilor eficiente de învăţare în vederea dezvoltării profesionale optime
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru, implicând valorificarea experienţei profesionale a
fiecărui membru al echipei

7.2 Obiectivele specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Dezvoltarea profesională, în domeniul Limbă şi comunicare, a actualilor/ viitorilor profesori pentru
învăţământul preşcolar

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
▪ raporteze funcţiile limbajului şi ale comunicării expresive la obiectivele educaţiei timpurii;
▪ identifice coordonatele comunicării expresive şi ale comunicării ca expresie a..., în planul activităţilor
subsumate educaţiei timpurii;
▪ fixeze/redimensioneze – din perspectiva influenţelor societăţii contemporane – caracteristicile
evoluţiei limbajului la preşcolari;
▪ raporteze dimensiunile verbale/nonverbale/paraverbale ale comunicării (expresive) la
particularităţile limbajului copiilor preşcolari;
▪ valorifice (în planul expresivităţii, la nivel preşcolar) diferite tehnici şi instrumente ale comunicării
orale/scrise;
▪ identifice modalităţi de optimizare a comunicării expresive (verbale, nonverbale şi paraverbale) a
copiilor/cu copiii preşcolari/cu părinţii acestora etc.;
▪ asocieze principalele repere ale limbajului şi comunicării expresive cu planul literaturii pentru copii
(la nivel de lectură/recitare, prezentare narativă/dramatizată, receptare, decodare, interpretare,
creare)

8. Conţinut
8.1

1.

Curs

Comunicare – limbaj (funcţii) –
limbă. Coordonate ale comunicării
în perioada educaţiei timpurii –
actori, context, limite/ deschideri

Metode de
predare

Dezbaterea,
prelegerea online

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore
▪ Albu, G. (2008). Comunicarea
interpersonală: aspecte formative şi
valenţe psihologice. Iaşi: Institutul
European.
▪ Cabin, P., & Dortier, J.-F. (coord.)
(2010). Comunicarea: perspective actuale.
Traducere de Luminiţa Roşca şi Romina

Surugiu. Iaşi: Polirom.

2.

Comunicarea expresivă/
expresivitatea în comunicare –
perspectivă pragmatică/stilistică

Dezbaterea,
prelegerea,
studiul de caz online

3.

Repere asupra comunicării
(expresive) în societatea
contemporană

Prelegerea,
studiul de caz,
problematizarea,
jocul de rol online

4.

Comunicarea ca expresie a... –
tehnici expresive

Dezbaterea,
prelegerea,
studiul de caz online

5.

Coordonate nuanţate ale
comunicării preşcolarilor/ cu
preşcolarii/cu părinţii acestora etc.
în perioada contemporană
(datum-uri în limbajul copiilor,
respectiv achiziţii condiţionate de
caracteristici ale societăţii actuale
etc.)

Prelegerea, jocul
de rol,
problematizarea
- online

6.

Expresivitatea la nivel verbal
(fonetic/ fonologic, lexical-semantic,
morfologic, sintactic, stilistic)

Prelegerea,
dezbaterea,
studiul de caz,
Puzzle - online

7.

Expresivitatea la nivel paraverbal

Prelegerea,
predareaînvăţarea

2 ore
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
teatru. Delimitări teoretice şi deschideri
aplicative. Iaşi: Institutul European.
▪ Birkenbihl, V. F. (1998). Antrenamentul
comunicării sau arta de a înţelege.
Stabilirea unor relaţii interumane eficiente.
Traducere de Aurelia Mihalache. Gemma
Pres.
2 ore
▪ Cabin, P., & Dortier, J.-F. (coord.) (2010).
Comunicarea: perspective actuale.
Traducere de Luminiţa Roşca şi Romina
Surugiu. Iaşi: Polirom.
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
teatru. Delimitări teoretice şi deschideri
aplicative. Iaşi: Institutul European.
▪ Zafiu, R. (2001). Diversitate stilistică în
româna actuală. Bucureşti: Editura
Universităţii din Bucureşti.
2 ore
▪ Birkenbihl, V. F. (1998). Antrenamentul
comunicării sau arta de a înţelege.
Stabilirea unor relaţii interumane eficiente.
Traducere de Aurelia Mihalache. Gemma
Pres.
▪ Birkenbihl, V. F. (1999). Semnalele
corpului. Cum să înţelegem limbajul
corpului. Traducere de Roxana
Procopiescu. Gemma Pres.
2 ore
▪ Cabin, P., & Dortier, J.-F. (coord.) (2010).
Comunicarea: perspective actuale.
Traducere de Luminiţa Roşca şi Romina
Surugiu. Iaşi: Polirom.
▪ Cosnier, J. (2007). Introducere în
psihologia emoţiilor şi a sentimentelor:
afectele, emoţiile, sentimentele, pasiunile.
Traducere de Eliza Galan. Iaşi: Polirom.
▪ Slama-Cazacu, T. (1961). Dialogul la
copii. Bucureşti: Editura Academiei
Republicii Populare Române.
2 ore
▪ Chelaru-Murăruş, O. (2007). Stereotipie
şi expresivitate: de la limba vorbită la textul
poetic. Bucureşti: Editura Universităţii din
Bucureşti.
▪ Zafiu, R. (2001). Diversitate stilistică în
româna actuală. Bucureşti: Editura
Universităţii din Bucureşti.
2 ore
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
teatru. Delimitări teoretice şi deschideri

reciprocă,
dezbaterea online

8.

Expresivitatea la nivel nonverbal

Jocul de rol,
prelegerea,
dezbaterea online

9.

Tehnici şi instrumente ale
comunicării orale şi scrise –
modalităţi de optimizare a
valenţelor expresive ale comunicării
copiilor/cu copiii

Dezbaterea,
expunerea,
tehnica Lotus online

10.

Raportul verbal – nonverbal –
paraverbal în comunicarea copiilor/
cu copiii (studii de caz, contexte
comunicative, plan expresiv etc.)

Dezbaterea,
studiul de caz,
jocul de rol online

11.

Comunicare nonliterară şi
expresivitate

Prelegerea,
jocul de rol online

aplicative. Iaşi: Institutul European.

2 ore
▪ Birkenbihl, V. F. (1999). Semnalele
corpului. Cum să înţelegem limbajul
corpului. Traducere de Roxana
Procopiescu. Gemma Pres.
▪ Cosnier, J. (2007). Introducere în
psihologia emoţiilor şi a sentimentelor:
afectele, emoţiile, sentimentele, pasiunile.
Traducere de Eliza Galan. Iaşi: Polirom.
▪ Ekman, P. (2011). Emoţii date pe faţă:
cum să citim sentimentele de pe chipul
uman. Traducere de Mihaela Costea şi
Silviu Gherman. Bucureşti: Editura Trei.
2 ore
▪ Birkenbihl, V. F. (1998). Antrenamentul
comunicării sau arta de a înţelege.
Stabilirea unor relaţii interumane eficiente.
Traducere de Aurelia Mihalache. Gemma
Pres.
▪ Ekman, P. (2011). Emoţii date pe faţă:
cum să citim sentimentele de pe chipul
uman. Traducere de Mihaela Costea şi
Silviu Gherman. Bucureşti: Editura Trei.
2 ore
▪ Birkenbihl, V. F. (1999). Semnalele
corpului. Cum să înţelegem limbajul
corpului. Traducere de Roxana
Procopiescu. Gemma Pres.
▪ Cosnier, J. (2007). Introducere în
psihologia emoţiilor şi a sentimentelor:
afectele, emoţiile, sentimentele, pasiunile.
Traducere de Eliza Galan. Iaşi: Polirom.
▪ Hobjilă, A. (2008). Elemente de didactică
a activităţilor de educare a limbajului
(etapa preşcolarităţii). Iaşi: Institutul
European.
2 ore
▪ Chelaru-Murăruş, O. (2007). Stereotipie
şi expresivitate: de la limba vorbită la textul
poetic. Bucureşti: Editura Universităţii din
Bucureşti.
▪ Ekman, P. (2011). Emoţii date pe faţă:
cum să citim sentimentele de pe chipul
uman. Traducere de Mihaela Costea şi
Silviu Gherman. Bucureşti: Editura Trei.
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
teatru. Delimitări teoretice şi deschideri
aplicative. Iaşi: Institutul European.
▪ Zafiu, R. (2001). Diversitate stilistică în
româna actuală. Bucureşti: Editura
Universităţii din Bucureşti.

12.

Comunicare literară şi expresivitate

Prelegerea,
jocul de rol online

13.

Modalităţi de valorificare a
valenţelor limbajului şi comunicării
expresive în abordarea textului
literar în grădiniţă (la nivel de
lectură/recitare, prezentare
narativă/dramatizată, receptare,
decodare, interpretare, creare) – 1

Prelegerea,
predareaînvăţarea
reciprocă, jocul
de rol - online

14.

Modalităţi de valorificare a
valenţelor limbajului şi comunicării
expresive în abordarea textului
literar în grădiniţă (la nivel de
lectură/recitare, prezentare
narativă/dramatizată, receptare,
decodare, interpretare, creare) – 2

Prelegerea,
predareaînvăţarea
reciprocă, jocul
de rol - online

2 ore
▪ Chelaru-Murăruş, O. (2007). Stereotipie
şi expresivitate: de la limba vorbită la textul
poetic. Bucureşti: Editura Universităţii din
Bucureşti.
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
teatru. Delimitări teoretice şi deschideri
aplicative. Iaşi: Institutul European.
Fontanier, P. (1977). Figurile limbajului.
Traducere de Antonia Constantinescu.
Bucureşti: Editura Univers.
2 ore
▪ Birkenbihl, V. F. (1999). Semnalele
corpului. Cum să înţelegem limbajul
corpului. Traducere de Roxana
Procopiescu. Gemma Pres.
▪ Hobjilă, A. (2008). Elemente de didactică
a activităţilor de educare a limbajului
(etapa preşcolarităţii). Iaşi: Institutul
European.
2 ore
▪ Hobjilă, A. (2008). Elemente de didactică
a activităţilor de educare a limbajului
(etapa preşcolarităţii). Iaşi: Institutul
European.
▪ Fontanier, P. (1977). Figurile limbajului.
Traducere de Antonia Constantinescu.
Bucureşti: Editura Univers.
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Issue 1, pp. 32-45.
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▪ Zafiu, R. (2001). Diversitate stilistică în româna actuală. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
Materiale didactice proprii:
▪ Hobjilă A. (2021). Concretizări verbale, nonverbale şi paraverbale ale stării de Adult în comunicarea
"actorilor" din spaţiul grădiniţei/şcolii. In Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu (coord.), Surse şi valori
ale educaţiei: perspective pluridisciplinare, Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", pp. 229-252.
▪ Hobjilă A. (2021). “Starea de Părinte” şi actualizările sale verbale, nonverbale şi paraverbale în
comunicarea didactică. In Cezar Bălăşoiu, Carmen Mârzea-Vasile, Isabela Nedelcu (coord.). Limba
română – modernitate şi continuitate în cercetarea lingvistică (Actele celui de-al 20-lea colocviu
internaţional al departamentului de lingvistică, Bucureşti, 20-21 noiembrie 2020). Bucureşti: Editura
Universităţii din Bucureşti.
▪ Hobjilă, A. (2017). Valori vizate în educarea preşcolarilor, în Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu
(coord.), Educaţia valorilor, din Antichitate până în prezent, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, ISBN: 978-606-714-418-5.
▪ Hobjilă, A. (2016). Comunicarea verbală, nonverbală şi paraverbală la vârsta preşcolară: datum şi
contextualizări didactice, în Liliana Stan (coord.), Dezvoltarea copilului şi educaţia timpurie, Iaşi: Editura
Polirom, ISBN: 978-973-46-5669-1, pp. 165-172.
▪ Hobjilă A. (2020). Implications of online didactic communication, in Dorin Opriş, Ioan Scheau, Octavian
Moşin (Eds.), Education in the perspective of values. 12th International Conference ICEPV 2020,
Conference Proceeding. Volume 1, Bucharest: Eikon Publishing House, e-ISBN: 978-606-49-0374-7,
pp. 27-34, volum indexat CEEOL: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=944202.
▪ Hobjilă A. (2020). Online communication and its challenges in initial training of pre-school and primary
school teachers, în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru Buda (Editors), Paths of communication in
postmodernity, ISBN 978-606-8624-00-6, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, pp. 41-48, ISBN: 978-6068624-00-6, http://asociatia-alpha.ro/conf.php?conf=cci.
▪ Hobjilă A. (2020). Cuvinte şi sintagme-cheie în educarea inteligenţei emoţionale, in Ofelia Ichim
(coordonator), Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Veronica Olariu, Ana-Maria
Prisacaru, Ioana Repciuc (editori), România în spaţiul euroatlantic: interferenţe culturale şi lingvistice,
București, Editura Tracus Arte, ISBN 978-606-023-221-6, pp. 161-172.
▪ Hobjilă A. (2019). Filler words used in didactic communication, in Iulian Boldea, Cornel Sigmirean,
Dumitru-Mircea Buda, Réka Kutasi (Eds.), Multiculturalism Through the Lenses of Literary Discourse.
Language and Discourse, Tîrgu Mureș: Arhipelag XXI Press, ISBN: 978-606-8624-09-9, pp. 8-14.
▪ Hobjilă A. (2019). Reprezentări ale comunicării paraverbale în practica pedagogică a viitorilor profesori
pentru învăţământul preşcolar, în Ofelia Ichim (coord.), Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Veronica
Olariu, Alina-Mihaela Pricop, Ioana Repciuc (Ed.), 1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri
fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective, Bucureşti: Editura Tracus Arte, ISBN: 978606-023-140-0, pp. 137-148, volum indexat ISI.
▪ Hobjilă A. (2019). Concretizări ale comunicării active în comunicarea didactică, în Lumina verbului
matern. Profesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din
Republica Moldova. Materiale ale Conferinței științifice, 25 octombrie 2019, Chișinău: Universitatea de
Stat din Moldova, CEP USM, ISBN: 978-9975-149-53-2, pp. 355-361.
▪ Hobjilă A. (2019). Educaţie artistică şi teatru în preşcolaritate / Artistic education and theater in preschool, în Integralizarea domeniilor de educaţie artistică: repere teoretico-metodologice, provocări şi
perspective: Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional = Artistic Education Fields Integration:
Theoretical and Methodological Framework. Challenges. Perspectives: Materials the International
Scientific Symposium = Интеграция областей художественного образования: теоретикометодологические концепции, проблемы и перспективы: Материалы Международного
Научного Симпозиума, 18-20 octombrie 2018, Bălţi: Indigou Color, ISBN 978-9975-3382-1-9, pp. 159166.
▪ Hobjilă A. (2018). Values of silence in teacher-child communication, in Iulian Boldea, Cornel Sigmirean,
Dumitru-Mircea Buda (Eds.), The Challenges of communication. Contexts and Strategies in the World
of Globalism - 5th Edition, Section: Language and Discourse, Tîrgu-Mureș : Arhipelag XXI Press, 2018,
ISBN: 978-606-8624-006-6, pp. 8-14.
▪ Hobjilă A. (2018). Ilustrări ale empatiei în literatura pentru preşcolari, în Dorin Opriş, Ioan Scheau,
Octavian Moşin (Ed.), Educaţia din perspectiva valorilor. Tom 14: Summa Paedagogica, Bucureşti:
Editura Eikon, 2018, ISBN: 978-606-711-902-2, pp. 159-164.

Hobjilă A. (2018). Comunicarea cu preşcolarii – provocări şi soluţii didactice, în Marinela Rusu, Teodor
Păduraru, Marilena Doncean (coord.), Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a
zonelor transfrontaliere, Iaşi: Performantica, 2018, ISBN: 978-606-685-614-0, pp. 58-67.
▪ Hobjilă A. (2017). Theatre for children – between projection and reality, at preschool and primary school
age, în Iulian Boldea (Editor), Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue, Section:
Communication, Journalism, Education, Psychology and Sociology, Tîrgu-Mureș, Arhipelag XXI Press,
2017,
eISBN:
978-606-8624-12-9,
pp.
312-324,
http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-05/LDMD05%20Comm%20Journ%20Edu%20Psy%20Soc.pdf.
▪ Hobjilă A. (2017). Contextual interferences – children’s literature and cartoons, în Debating
Globalization. Identity, Nation and Dialogue / ed.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean - Tîrgu-Mureș:
Arhipelag XXI Press, 2017 ISBN 978-606-8624-01-3, pp. 135-144, http://www.upm.ro/gidni/GIDNI04/GIDNI%2004%20-%20Communication.pdf.
▪ Hobjilă A. (2016). Relaţia creativitate – sincretismul artelor în procesul educativ (coautoare, alături de
Ana Ghilaş), în Marinela Rusu (coord.), Creativitatea. Vol. 2: Creativitatea – Perspective psihopedagogice, Iaşi: Ars Longa, 2016, ISBN: 978-973-148-234-7, pp. 226-232.
▪ 24 de ppt-uri şi fişe
Metode de
Observaţii
8.2
Seminar / Laborator
(ore şi referinţe bibliografice)
predare
2 ore
▪ Pânişoară, I.-O. (2004). Comunicarea
Dezbaterea,
Tematica seminariilor. Limbaj şi
eficientă. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită.
problematizarea,
1.
comunicare expresivă – între
Iaşi: Polirom.
studiul de caz datum, tehnică şi artă
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
online
teatru. Delimitări teoretice şi deschideri
aplicative. Iaşi: Institutul European.
2 ore
▪ Chapman, G., & Campbell, R. (2011).
Dezbaterea,
Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor.
Limbaj – comunicare expresivă –
studiul de caz,
Traducere de Irina-Margareta Nistor. Ediţia
2.
expresivitate – educaţie timpurie
problematizarea, a 4-a. Bucureşti: Curtea Veche Publishing.
Puzzle - online
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
teatru. Delimitări teoretice şi deschideri
aplicative. Iaşi: Institutul European.
2 ore
▪ Faber, A., & Mazlish, E. (2002).
Comunicarea eficientă cu copiii. Acasă şi
la şcoală. Traducere de Irina Negrea.
Bucureşti: Curtea Veche Publishing.
Caracteristici ale dezvoltării
Jocul de rol,
▪ Hobjilă, A. (2008). Elemente de didactică
limbajului preşcolarilor – nuanţări
dezbaterea,
a activităţilor de educare a limbajului
3.
din perspectiva expresivităţii şi a
studiul de caz (etapa preşcolarităţii). Iaşi: Institutul
contextualizării în societatea
online
European.
contemporană
▪ Manes, S. (coord.). (2008). 83 de jocuri
psihologice pentru animarea grupurilor.
Manual pentru psihologi, consilieri şcolari,
profesori, asistenţi sociali. Traducere de
Alois Gherguţ. Iaşi: Polirom.
2 ore
Dezbaterea,
▪ Alexandrescu, F., & Micle, M.I. (2002).
studiul de caz,
Tehnici de comunicare interpersonală.
Tehnici de comunicare
jocul de rol,
Bucureşti: Asociaţia Română de Psihologie
4.
interpersonală – avantaje/
predareaTranspersonală.
dezavantaje în funcţie de context
învăţarea
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs,
reciprocă teatru. Delimitări teoretice şi deschideri
online
aplicative. Iaşi: Institutul European.
▪ De Peretti, A., Legrand, J.-A., & Boniface,
▪

5.

Comunicarea expresivă – elemente
verbale/nonverbale/paraverbale
actualizate în comunicarea
preşcolarilor/cu preşcolarii/cu
părinţii acestora etc.;
limbajul-desen

Dezbaterea,
exerciţiul, studiul
de caz - online

6.

Comunicarea expresivă de tip
literar ancorată în sistemul
influenţelor exercitate asupra
copiilor în societatea contemporană
– desene animate, filme/ teatru/
reviste/ emisiuni pentru copii, social
media etc.

Dezbaterea,
problematizarea
- online

7.

Literatura pentru copii versus (sau
şi) ce văd/ce aud copiii astăzi

Puzzle,
conversaţia online

8.
9.
10.
11.

J. (2001). Tehnici de comunicare.
Traducere de Gabriela Sandu. Iaşi:
Polirom.
2 ore
▪ Faber, A., & Mazlish, E. (2002).
Comunicarea eficientă cu copiii. Acasă şi
la şcoală. Traducere de Irina Negrea.
Bucureşti: Curtea Veche Publishing.
▪ Grigore, G. V. (2008). Tăcere – negrăire
şi vorbire – rostuire. Exerciţii practice
pentru românii care vorbesc mult: actori,
avocaţi, politicieni, psihologi, persoane din
public-relations, purtători de cuvânt şi
mass-media. Bucureşti: Editura Proxima.
▪Wallon, P., Cambier, A., & Engelhart, D.
(2008). Psihologia desenului la copil.
Traducere de Nicolae Baltă. Bucureşti:
Editura Trei.
2 ore
▪ Grigore, G. V. (2008). Tăcere – negrăire
şi vorbire – rostuire. Exerciţii practice
pentru românii care vorbesc mult: actori,
avocaţi, politicieni, psihologi, persoane din
public-relations, purtători de cuvânt şi
mass-media. Bucureşti: Editura Proxima.
▪ Pişcărac, D. (2007). Stereotipuri de gen
în revistele pentru copii din România.
Journalism şi comunicare, II(2-3), pp. 104108.
▪ Simister, C. J. (2011). Jocuri pentru
dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii
copiilor. Traducere de Cezar Petrilă şi
Ioana Panţir. Iaşi: Polirom.
2 ore
▪ Hobjilă, A. (2008). Elemente de didactică
a activităţilor de educare a limbajului
(etapa preşcolarităţii). Iaşi: Institutul
European.
▪ Moret, D. (2010). Les stéréotypes dans la
littérature enfantine. Comment les
reconnaître dès la maternelle?. In Analyse
UFAPEC 2010, 27-10.
▪ Simister, C. J. (2011). Jocuri pentru
dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii
copiilor. Traducere de Cezar Petrilă şi
Ioana Panţir. Iaşi: Polirom.

12.
13.
14.
Bibliografie
Referinţe principale:
▪ Hobjilă, A. (2012). Comunicare, discurs, teatru. Delimitări teoretice şi deschideri aplicative. Iaşi: Institutul
European.
▪ Hobjilă, A. (2008). Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului (etapa preşcolarităţii). Iaşi:
Institutul European.
Referinţe suplimentare:
▪ Alexandrescu, F., & Micle, M.I. (2002). Tehnici de comunicare interpersonală. Bucureşti: Asociaţia Română
de Psihologie Transpersonală.
▪ Berne, Eric. (2006). Ce spui după „bună ziua”?: Psihologia destinului uman. Trad.: Anacaona Mândrilă.
Bucureşti: Editura Trei.
▪ Chapman, G., & Campbell, R. (2011). Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor. Traducere de
Irina-Margareta Nistor. Ediţia a 4-a. Bucureşti: Curtea Veche Publishing.
▪ De Peretti, A., Legrand, J.-A., & Boniface, J. (2001). Tehnici de comunicare. Traducere de Gabriela Sandu.
Iaşi: Polirom.
▪ Faber, A., & Mazlish, E. (2002). Comunicarea eficientă cu copiii. Acasă şi la şcoală. Traducere de Irina
Negrea. Bucureşti: Curtea Veche Publishing.
▪ Grigore, G. V. (2008). Tăcere – negrăire şi vorbire – rostuire. Exerciţii practice pentru românii care vorbesc
mult: actori, avocaţi, politicieni, psihologi, persoane din public-relations, purtători de cuvânt şi mass-media.
Bucureşti: Editura Proxima.
▪ Manes, S. (coord.). (2008). 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor. Manual pentru psihologi,
consilieri şcolari, profesori, asistenţi sociali. Traducere de Alois Gherguţ. Iaşi: Polirom.
▪ Moret, D. (2010). Les stéréotypes dans la littérature enfantine. Comment les reconnaître dès la
maternelle?.
In
Analyse
UFAPEC
2010,
27-10,
http://www.ufapec.be/files/files/analyses/2010/2710stereotypes-dans-litterature-jeunesse.pdf.
▪ Pânişoară, I.-O. (2004). Comunicarea eficientă. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Polirom.
▪ Pişcărac, D. (2007). Stereotipuri de gen în revistele pentru copii din România. Journalism şi comunicare,
II(2-3), pp. 104-108.
▪ Simister, C. J. (2011). Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor. Traducere de Cezar
Petrilă şi Ioana Panţir. Iaşi: Polirom.
▪ Şahin, A. (2019). Personal and Social Values in Primary Grade Children’s Books. Participatory Educational
Research, 6(1), pp. 1-9, http://www.perjournal.com/archieve/issue_6_1/Per_19_1_pdf.pdf.
▪ Wallon, P., Cambier, A., & Engelhart, D. (2008). Psihologia desenului la copil. Traducere de Nicolae Baltă.
Bucureşti: Editura Trei.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei răspunde necesităţilor vizând perfecţionarea pregătirii în domeniul Limbă şi
comunicare şi în didactica acestuia a actualilor/ viitorilor profesori pentru învăţământul preşcolar.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Cunoaşterea şi prezentarea
avizată a elementelor
teoretice şi aplicative din
domeniul Limbă şi
10.4 Curs
Probă scrisă – online
50%
comunicare – cu accent pe
elementele de limbaj şi
comunicare expresivă
valorificabile în grădiniţă
Cunoaşterea şi prezentarea
avizată (individual sau în
echipă, orală) a aspectelor
importante asociate temei
fiecărui seminar;
prezentarea orală, de către
fiecare student, a unei
Probă orală, probă practică
10.5 Seminar/ Laborator
50%
publicaţii relevante pentru
– online
tematica seminarului; probă
practică: ilustrarea
(individuală) a unei tehnici
subsumate limbajului şi
comunicării expresive la
nivelul educaţiei timpurii
10.6 Standarde minime de performanţă
Elaborarea unor proiecte de activităţi pentru grădiniţă, implicând raportarea funcţiilor limbajului şi comunicării
expresive la coordonatele comunicării didactice şinuanţarea dimensiunilor verbale/nonverbale/paraverbale
ale actelor comunicative prin prisma particularităţilor limbajului copiilor de vârstă preşcolară şi ale celorlalte
tipuri de subiecţi
Derularea unor (secvenţe de) activităţi presupunând utilizarea a diferite tipuri de tehnici expresive, adaptate
specificului fiecărui context comunicativ reperabil la nivelul educaţiei timpurii
Elaborarea, aplicarea şi argumentarea alegerii anumitor metode şi instrumente de evaluare/autoevaluare
valorificabile, pentru componenta „limbaj şi comunicare expresivă”, în grădiniţă
Rezolvarea sarcinilor specifice lucrului în echipă
Manifestarea deschiderii, a empatiei, a respectului în comunicarea şi relaţionarea cu diferitele tipuri de
subiecţi implicaţi în derularea activităţilor specifice educaţiei timpurii
Elaborarea unui plan de dezvoltare personală şi profesională, pe termen mediu şi lung, în domeniul
expresivităţii comunicării (inter)personale, în general, şi a comunicării didactice, în special

Data completării
30.09.2021

Titular de curs
Conf. univ. dr. Angelica Hobjilă

Data avizării în departament

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Angelica Hobjilă

Director de departament
Prof. univ. dr. Alois Gherguţ

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
Master
Educație timpurie

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
I
2.5 Semestru

Metode avansate de cercetare în științele educației; aplicații
pentru domeniul educației timpurii
Prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa
Prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa
1 2.6 Tip de evaluare
EVP 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
3
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
28
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

1
14
ore
30
30
30
14
4
-

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

108
150
6

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

Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice
specialistului în științele educației

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

Resurse materiale necesare desfășurării
conectat la Internet, acces la platforma de
sistem de management al învățării)
Resurse materiale necesare desfășurării
conectat la Internet, acces la platforma de
sistem de management al învățării)

cursului (computer
live-streaming si la
cursului (computer
live-streaming si la

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate

Elaborarea și desfășurarea de proiecte de cercetare ştiințifică adecvate domeniului educației timpurii

CT1. Cooperarea eficientă în echipe interdisciplinare, în vederea elaborării, realizării și evaluării
proiectelor de cercetare, dezvoltare și intervenție educațională

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

 Proiectarea, desfășurarea și raportarea unor demersuri de cercetare specifice educației la
vârstele mici

7.2. Obiectivele
specifice

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








Utilizeze adecvat terminologia specifică metodologiei cercetării în ştiinţele educaţiei;
Delimiteze probleme de cercetare specifice educației timpurii;
Elaboreze ipoteze sau întrebări de cercetare plauzibile,
Construiască planuri de cercetare adecvate cu ipotezele sau întrebările;
Utilizeze corect metode cantitative şi calitative de colectare şi de analiză și interpretare a datelor;
Redacteze planuri și rapoarte de cercetare;
Analizeze critic articole de specialitate, descriind tendinţe contemporane în cercetarea educației la
vârstele mici.

8. Conţinut
8.1

1.

2.

3.

4.
5.

Curs
Problematica generală a metodologiei
cercetării
educaţionale:
cercetare
fundamentală
și
aplicată;
cercetare
evaluativă și cercetare acțiune; cercetare
cantitativă și calitativă
Etapele de proiectare a unei cercetări
educaţionale
Definirea în termenii unei cercetări a unei
probleme
de
investigat,
formularea
întrebărilor / ipotezelor, definirea şi
operaţionalizarea variabilelor
Tipologia
variabilelor
în
cercetarea
educațională (măsurare și relații cauzale)
Eșantionarea și problemele asociate (limite
în interpretarea rezultatelor în cazul
eșantioanelor de conveniență)

Metode de predare

Observaţii

Prelegerea, conversația,
explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația,
problematizarea

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
explicația

2 ore

(ore şi referinţe bibliografice)

6.
7.

Metode de culegere a datelor și instrumente
de cercetare asociate I (observaţia, ancheta,
testul docimologic, experimentul etc.)
Metode de culegere a datelor și instrumente
de cercetare asociate II

8.

Metode de culegere a datelor și instrumente
de cercetare asociate III

9.

Validitate şi
educaţională

10.
11.
12.
13.

fidelitate

în

cercetarea

Statistică inferențială - testarea ipotezelor şi
interpretarea rezultatelor: testele t, Anova
One-way
Statistică inferențială - testarea ipotezelor şi
interpretarea rezultatelor: Anova univariat;
regresie lineară
Statistică inferențială - testarea ipotezelor şi
interpretarea
rezultatelor:
teste
neparamentrice
Aspecte etice ale cercetării educaţionale

Raportul de cercetare – particularități în
funcție de destinație și audiență
Bibliografie
14.

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația
Prelegerea, conversația,
explicația,
exercițiul,
problematizarea

2 ore
2 ore

Prelegerea, conversația,
explicația, exercițiul

2 ore

Prelegerea, conversația,
explicația, exercițiul

2 ore

Prelegerea, conversația,
explicația, exercițiul

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Prelegerea, conversația,
demonstrația, explicația

2 ore

Referinţe principale:
Antonesei, L., Popa, N.L., Labăr, A. (2009). Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iași: Polirom.
Gall, M., Gall., J., Borg, W. R. (2007). Educational research: an introduction (8th ed.), Columbus, Ohio:
Pearson Prentice Hall.
Gay, L. R., Mills., G. E., Airasian, P. (2006). Educational research. Competencies for analysis and
applications (8th ed.), Columbus, Ohio: Pearson Prentice Hall.
Fraas, J. (1983). Basic concepts in educational research, New York: University Press of America.
Hăvârneanu, C. (2000). Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Iași: Editura Erota.
Johnson, B., Christensen, L. (2004). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches
(2nd ed.), Columbus, Ohio: Pearson Prentice Hall.
Mucchielli, A (coord.) (2002). Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele socio-umane şi sociale, Iași:
Polirom.
Popa, N. L. (2016). Diversificarea metodologiei cercetării în educaţia timpurie, în L. Stan (coord.),
Dezvoltarea copilului şi educaţia timpurie, Editura Polirom, Iași, pp. 24-35.
Popa, N.L., Momanu, M. (2017). Education sciences and educational research: an epistemological
approach, Analele Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Seria Științele Educației, vol XXI/2017, pp. 1934.
Rotariu, T., Iluţ, P. (1997). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iași: Editura Polirom.
Referinţe suplimentare:
Referințe bibliografice suplimentare pot fi anunțate studenților și pe parcursul semestrului.
Observaţii
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare
(ore şi referinţe bibliografice)

1.
2.
3.

Metode cantitative şi calitative de
cercetare; instrumente asociate
Exerciții de analiză a unor articole de
specialitate din perspectiva metodelor
de cercetare
Exerciţii de elaborare a unor proiecte de
cercetare şi de construire a unor

Conversația,
problematizarea

explicația,

2 ore

Exercițiul,
demonstrația,
explicația, problematizarea

2 ore

Exercițiul, demonstrația,
explicația, problematizarea

2 ore

instrumente de cercetare (chestionar,
test, ghid de interviu, ghid de
observaţie)
Aplicații statistice asociate metodelor de
cercetare – posibilități și limite (I)

Exercițiul, demonstrația,
explicația, problematizarea

2 ore

5.

Aplicații statistice asociate metodelor de
cercetare – posibilități și limite (II)

Exercițiul, demonstrația,
explicația, problematizarea

2 ore

6.

Aplicații statistice asociate metodelor de
cercetare – posibilități și limite (III)

Exercițiul, demonstrația,
explicația, problematizarea

2 ore

4.

Aplicații statistice asociate metodelor de Exercițiul, demonstrația,
2 ore
cercetare – posibilități și limite (IV)
explicația, problematizarea
Bibliografie
1
Antonesei, L., Popa, N.L., Labăr, A. (2009). Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iași: Polirom.
Labăr, A. (2008). SPSS pentru științele educației. Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogică,
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7.

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 presupune și
parcurgerea conținuturilor vizate de această disciplină. Deschiderea către activitatea de cercetare
educațională în rândul cadrelor didactice răspunde așteptărilor exprimate de către formatori, asociații
profesionale și angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

- Acuratețea în rezolvarea Examen scris (on-site sau
sarcinilor specifice (definire, on-line, în concordanță cu
10.4 Curs
50%
descriere,
comparare, scenariul de desfășurare a
sinteză, evaluare critică etc.)
activităților didactice)
- Rigoare în elaborarea și
aplicarea unui plan de
cercetare;
Examen practic (on-site
- Corectitudine în rezolvarea sau on-line, în concordanță
10.5 Seminar/ Laborator
aplicațiilor statistice;
cu
scenariul
de 50%
Reflecție
critică
în desfășurare a activităților
interpretarea
rezultatelor didactice)
prin raportare la literatura de
specialitate.
10.6 Standard minim de performanţă: Proiectarea, realizarea și evaluarea unor demersuri de cercetare
educațională specifice vârstelor mici

Data completării
20.09.2021

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

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

Data avizării în departament
24.09.2021

Director de departament
Prof. univ. dr. Alois Gherguț

