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
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

Educație pentru sănătate și igienă
Lector univ. dr. Florentina Manuela Miron
Lector univ. dr. Florentina Manuela Miron
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)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
2
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
24
3.6. seminar/laborator
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
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

1
12
ore
58
22
22
10
2
114
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

Cursul se desfășoară în săli cu acces la Internet, folosind
echipamente multimedia (computer și videoproiector).

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Computer si conexiune Intenet

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

- Conceperea de programe de instruire sau educaţionale specifice domeniului educației timpurii
- Realizarea activităților de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate
diverselor situații educaționale din învăţământul preșcolar
- Evaluarea prin metode și instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a
progresului înregistrat de preșcolari
- Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educațional în desfășurarea activităților de
formare din învățământul preșcolar
- Elaborarea și desfășurarea de proiecte de cercetare ştiințifică adecvate domeniului educației timpurii

Competenţe
transversale

- Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul educației timpurii
CT1. Cooperarea eficientă în echipe interdisciplinare, în vederea elaborării, realizării și evaluării
proiectelor de cercetare, dezvoltare și intervenție educațională
CT2. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională specifice specialistului în ştiinţe
ale educaţiei
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării
şi dezvoltării profesionale continue

7.2. Obiectivele specifice

7.1.
Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Dezvoltarea profesională, în domeniul educației pentru sănătate, a actualilor/ viitorilor profesori
pentru învăţământul preșcolar

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
actualizeze/ fixeze coordonatele educației pentru sănătate la nivelul preșcolarității;
identifice particularităţile, la nivel preșcolar, ale componentelor educației pentru sănătate;
diferenţieze particularitățile dezvoltării fizice și neuropsihice ale copiilor din ciclul preșcolar;
proiecteze strategii didactice valorificabile în vederea optimizării educației pentru sănătate, a
aspectelor legate de igienă în care sunt implicaţi şi copii din grădiniță;
 redacteze programe pentru discipline opţionale subsumate/ asociate domeniului educației
pentru sănătate, programe implicând abordarea creativă a acestui domeniu în învăţământul
preșcolar;
 creeze materiale didactice valorificabile în contextul educației sanitare;





8. Conţinut
Observaţii
8.1

Curs

Metode de predare

Obiectul și importanța igienei preșcolare.
Sarcinile și metodele igienei preșcolare

Dezbaterea, prelegerea, studiul de caz
conversaţia euristică, problematizarea

2 ore

Dezvoltarea fizică și neuropsihică a
copiilor în vârstă de 3-7 ani. Factorii care
influențează această dezvoltare
Caracteristicile anatomo-fiziologice ale
preșcolarilor. Dezvoltarea diferitelor
aparate și sisteme
Criterii și metode pentru aprecierea
dezvoltării fizice și neuropsihice a
preșcolarilor
Igiene procesului instructiv-educativ în
grădinița de copii. Variațiile fiziologice ale
capacității de lucru
Reguli de igienă pentru regimul de
activitate a preșcolarilor. Igiena odihnei.
Igiena educației fizice. Jocurile active

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

7.

Igiena alimentației. Boli provocate de
diferiți agenți patogeni

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

8.

Educația sanitară la preșcolari
Primul ajutor în caz de urgențe

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

9.

Condițiile igienice ale aerului în grădinițe.
Aprovizionarea cu apă în instituțiile
preșcolare. Iluminatul natural și artificial

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

10.

Prevenirea tulburărilor de vedere și a
celor de auz la copiii preșcolari

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

11.

Noțiuni despre bolile transmisibile în
grădinițe. Sursa de infecție. Căile de
transmitere. Organismul receptiv

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

12.

Influența tehnologiilor moderne asupra
sănătății copilului la vârstă preșcolarității

Prelegerea, Dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, conversaţia euristică

2 ore

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(ore şi referinţe
bibliografice)

Bibliografie
Referinţe principale:
Miron, M.F. (2013). Puericultură și igiena copilului. În Manualul ID pentru programul de studii Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Disponibil on-line pe
platforma Moodle: https://da.psih.uaic.ro
Miron Florentina, Massari Gianina, (2019), Ghid de orientări pedagogice în educația pentru sănătate.
Zoonozele, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași.
Referinţe suplimentare:
Bilic Mihaela, (2016), ABC de nutriţie, Ed. Curtea Veche.
Bucur E., Popescu O., (2005), Educaţia pentu sănătate în familie şi în şcoală. Editura Fiat lux, ediţia a3-a.

Ciofu Carmen, (1989), Interacţiunea părinţi-copii. Ed Știinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.
Ciofu Carmen, (1986), Examenul clinic în pediatrie. Ed. Știinţifică şi eciclopedică, Bucureşti.
Ciofu Carmen,Ciofu E.P., (1995), Dicţionar de pediatrie, Ed Univers enciclopedic
Donos A., (2008 ), Dezvoltarea neuropsihică a copilului în raport cu vârsta. Suport de curs, Departament de
Pediatrie , USMF, ” Nicolae Testemianu” R. Moldova.
Dumitrescu Marinela, Dumitrescu Sorina, (2005), Educație pentru sănătate mentală și emoțională-Ghid
metodologic pentru pregătirea cadrelor didactice-Colecția Șt. Educației. Ed. Arves.
Geormăneanu M, (1996), Pediatrie Ed.Didactică şi Pedagogică Bucureşti
Georgescu Adrian, Ioana Alina Anca, (2018), Compediu de pediatrie, Ed. All, București.
Găişteanu M., (2008), Psihologia copilului, Editura Leonardo Da Vinci, Bucureşti.
Gâdei Radu, (2010), Sănătatea copilului meu, Editura All, București.
Golu F., (2010), Psihologia dezvoltarii umane, Editura Universitara, Bucureşti.
Ghid pentru parinți (2018), Sanatos de mic – preventia începe cu educația, Bucuresti.
Ghid de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în gradinițe și școli (2014), Institutul
Național de Sănătate Publică, București.
Leistner Lilian, (2012), Ghidul complet al îngrijirii copilului 0-5 ani, Ed. Niculescu.
Manual Primul ajutor , (2013), Editura Litera, București.
Manual Primul ajutor pentru copii şi sugari, (2008), traducere, Ed. Aquila.
Mocanu Veronica, (2011), Traista cu sănătate - Comportamentul alimentar sănătos la copii, Ed. Gr.T.
Popa UMF Iaşi.
Mocanu Veronica, (2018), Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune
practici, Editura Univ. ”Al. I. Cuza” din Iași și Editura Univ. de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
Năstoiu Ioan, (2005), Bolile și analizele medicale pe înțelesul tuturor, Ed. Niculescu, București.
Savu A. (2010), Ingrijire şi igiena personală, suport de curs, Bucureşti.
Socoliuc N. (2007), Bazele puericulturii şi igiena copilului, Bălti.
Spock Benjamin (2016), Îngrijirea sugarului și a copilului (traducere), Ed. All.
Valman Bernard (2014), Îngrijirea copilului bolnav, Ed. Litera.
Stan Liliana, (2016), Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Ed. Polirom.
Stan Liliana, (2016), Educația timpurie, Probleme și soluții, Ed. Polirom.
Şcoala naţională de sănătate publică şi management, (2006), Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru
sănătate, Ed. Public H Press, Bucuresti.
Zamora E. (2009), Igiena educaţiei fizice şi sportului, Cluj-Napoca.

8.2

Observaţii

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Fiziologia termoreglării preșcolarilor.
Igiena individuală. Igiena îmbrăcămintei și
încălțămintei

Conversaţia euristică, exercițiul,
studiul de caz, problematizarea

2 ore

2.

Igiena orală. Materiale, metode pentru
promovarea sănătății orale în grădinițe

Conversaţia euristică, exercițiul,
studiul de caz, problematizarea

2 ore

3.

Igiena educației fizice. Gimnastica, jocurile
active, călirea organismului prin folosirea
apei, aerului, soarelui

Conversaţia euristică, exercițiul,
studiul de caz, problematizarea

2 ore

4.

Nutriția și sănătatea copilului. Obezitatea
infantilă - factor de risc pentru viitorul adult

Conversaţia euristică, exercițiul,
studiul de caz, problematizarea

2 ore

5.

Influența tehnologiilor moderne: telefon,
monitoare (TV), computere asupra
sănătății copilului la vârsta preșcolară

Conversaţia euristică, exercițiul,
studiul de caz, problematizarea

2 ore

(ore şi referinţe
bibliografice)

6.

Primul ajutor în cazul: fracturilor și
traumatismelor,rănilor și hemoragiilor,
mușcăturilor de animale, înțepăturilor de
insecte, arsurilor, șocului anafilactic,
electrocutării

Conversaţia euristică, exercițiul,
studiul de caz, problematizarea

2 ore

Bibliografie
Bilic Mihaela, (2016), ABC de nutriţie, Ed. Curtea Veche.
Bucur E., Popescu O., (2005), Educaţia pentu sănătate în familie şi în şcoală. Editura Fiat lux, ediţia a3-a.
Ciofu Carmen, (1989), Interacţiunea părinţi-copii. Ed Știinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.
Ciofu Carmen, (1986), Examenul clinic în pediatrie. Ed. Știinţifică şi eciclopedică, Bucureşti.
Ciofu Carmen,Ciofu E.P., (1995), Dicţionar de pediatrie, Ed Univers enciclopedic
Donos A., (2008 ), Dezvoltarea neuropsihică a copilului în raport cu vârsta. Suport de curs, Departament de
Pediatrie , USMF, ” Nicolae Testemianu” R. Moldova.
Dumitrescu Marinela, Dumitrescu Sorina, (2005), Educație pentru sănătate mentală și emoțională-Ghid
metodologic pentru pregătirea cadrelor didactice-Colecția Șt. Educației. Ed. Arves.
Geormăneanu M, (1996), Pediatrie Ed.Didactică şi Pedagogică Bucureşti
Georgescu Adrian, Ioana Alina Anca, (2018), Compediu de pediatrie, Ed. All, București.
Găişteanu M., (2008), Psihologia copilului, Editura Leonardo Da Vinci, Bucureşti.
Gâdei Radu, (2010), Sănătatea copilului meu, Editura All, București.
Golu F., (2010), Psihologia dezvoltarii umane, Editura Universitara, Bucureşti.
Ghid pentru parinți (2018), Sanatos de mic – preventia începe cu educația, Bucuresti.
Ghid de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în gradinițe și școli (2014), Institutul
Național de Sănătate Publică, București.
Leistner Lilian, (2012), Ghidul complet al îngrijirii copilului 0-5 ani, Ed. Niculescu.
Manual Primul ajutor , (2013), Editura Litera, București.
Manual Primul ajutor pentru copii şi sugari, (2008), traducere, Ed. Aquila.
Mocanu Veronica, (2011), Traista cu sănătate - Comportamentul alimentar sănătos la copii, Ed. Gr.T.
Popa UMF Iaşi.
Mocanu Veronica, (2018), Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune
practici, Editura Univ. ”Al. I. Cuza” din Iași și Editura Univ. de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
Năstoiu Ioan, (2005), Bolile și analizele medicale pe înțelesul tuturor, Ed. Niculescu, București.
Savu A. (2010), Ingrijire şi igiena personală, suport de curs, Bucureşti.
Socoliuc N. (2007), Bazele puericulturii şi igiena copilului, Bălti.
Spock Benjamin (2016), Îngrijirea sugarului și a copilului (traducere), Ed. All.
Valman Bernard (2014), Îngrijirea copilului bolnav, Ed. Litera.
Stan Liliana, (2016), Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Ed. Polirom.
Stan Liliana, (2016), Educația timpurie, Probleme și soluții, Ed. Polirom.
Şcoala naţională de sănătate publică şi management, (2006), Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru
sănătate, Ed. Public H Press, Bucuresti.
Zamora E. (2009), Igiena educaţiei fizice şi sportului, Cluj-Napoca.

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

Formarea competenţelor profesionale și transversale specifice programului de studii Didactici Aplicate în
Învățământul Primar presupune şi parcurgerea conţinuturilor vizate de această disciplină. Perspectiva
proiectării și derulării de activități educaționale în scopul sprijinirii și promovării sănătății copiilor de vârstă
școlară mică răspunde aşteptărilor exprimate de către formatori, asociaţii profesionale şi angajatorii
reprezentativi domeniului aferent programului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

- calitatea și intervențiile pertinente pe
tematica activităților de curs
10.4 Curs
- calitatea interacţiunii cu membrii grupului
de lucru, în cadrul sarcinilor aplicative;
- calitatea și intervențiile pertinente pe
tematica activităților de seminar;
- calitatea interacţiunii cu membrii grupului
Portofoliu electronic
de lucru, în cadrul sarcinilor aplicative;
- calitatea surselor bibliografice utilizate în
10.5 Seminar/ Laborator
fundamentarea teoretică a portofoliului;
- utilizarea de argumentări ştiinţifice
fundamentate pe parcurgerea bibliografiei
indicate;
- Construirea sarcinilor în acord cu
obiectivele temei de portofoliu;
10.6 Standard minim de performanţă
Calitatea și intervențiile pertinente pe tematica activităților de tutoriat;
Calitatea surselor bibliografice utilizate în fundamentarea teoretică a temelor de control;
Utilizarea de argumentări ştiinţifice fundamentate pe parcurgerea bibliografiei indicate;
Construirea sarcinilor în acord cu obiectivele temei;
Obținerea notei- minim 5
Data completării
30. 09. 2021

Titular de curs

Titular de seminar

Lector dr. Florentina Manuela Miron

Lector dr. Florentina Manuela Miron

Data avizării

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

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Departamentul de Științe ale Educației
Sțiințe ale educației
Masterat
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

Laborator de practică pedagogică în domeniul educației
timpurii și practică de cercetare pentru elaborarea disertației
Prof. univ. dr. Mariana Momanu
4 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
5
din care: 3.2
curs
0
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
60
din care: 3.5. curs
0
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...................................

5
60
ore
30
30
20
6
4
-

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

90
150
6

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

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

Cunoștințe și abilități de proiectare, desfășurare și evaluare a
activităților didactice din învățământul preșcolar

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

Resurse materiale necesare desfășurării activităților de laborator
(computer conectat la internet, acces la platforme de lucru online
etc.). Participare la activităţile desfăşurate în instituția de
aplicație/cu mentorul de practică pedagogică

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

Competenţe profesionale

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

Competenţe
transversale

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)
Dezvoltarea competențelor de proiectare, desfășurare și evaluare a activităților educative din
învățământul preşcolar, de management și consiliere a grupurilor de copii de vârstă preșcolară 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 programe și activități interactive de instruire formala sau educaţionale
(nonformale),adaptate copiilor de vârstă preșcolară;
realizeze activităţi specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preșcolar
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 preșcolarilor
realizeze autoanaliza critică a propriei activităţi identificând soluţii pentru ameliorarea acesteia
evalueze procesele de învăţare formală sau nonformală, rezultatelele învățării, progresul
înregistrat de preșcolari și să interpreteze argumentat aceste date

8. Conţinut
8.1

1.

2.

3.

4.

5.

Laborator
Organizarea activității de practică
pedagogică. Programarea activităților și
precizarea documentelor necesare
elaborării portofoliului în vederea evaluării
finale
Elaborarea planificării evaluării inițiale la
diferite grupe, cu descriptori de
performanță, matricea de specificație,
tabelul pentru centralizarea rezultatelor
Analiza avantajelor organizării
conținuturilor din învățământul preșcolar
sub forma proiectelor tematice
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi. Analiza unui proiect de
activitate și realizarea unei fișe de
evaluare a acestuia: puncte forte,
aspecte de îmbunătățit, strategii de
optimizare
Elaborarea proiectului de cercetare cu
tema Influența activităților de dezvoltare
senzorială pentru segmentul de vârstă 03 ani/3-6 ani
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi. matematice pentru segmentul
de vârstă 0-3 ani. Analiza unei secvențe
video pentru o activitate didactică și
completarea fișei de asistență pentru
activitatea filmată/înregistrată;
Elaborarea proiectului de cercetare cu
tema Influența activităților de dezvoltare
senzorială pentru segmentul de vârstă 03 ani/3-6 ani
Asistență la activități didactice susținute
de profesorul mentor de practică,
completarea jurnalului de practică.
Analiza unei secvențe video pentru o
activitate didactică și completarea fișei
de asistență pentru activitatea

Metode de predare

Observaţii

(ore şi referinţe bibliografice)

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

observația conversația
euristică, dezbaterea,
exerciţiul, problematizarea

5 ore

6.

7.

8.

9.

10.

11.

filmată/înregistrată
Elaborarea proiectului de cercetare cu
tema Influența activităților de dezvoltare
senzorială pentru segmentul de vârstă 03 ani/3-6 ani
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi matematice pentru segmentul
de vârstă 0-3 ani Realizarea unei
secvenţe video pentru o activitate
matematică Elaborarea proiectului de
cercetare cu tema Influența activităților
de dezvoltare senzorială pentru
segmentul de vârstă 0-3 ani/3-6 ani
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi de derulare a unor experimente
pentru segmentul de vârstă 0-3 ani
Realizarea unei secvenţe video pentru
derularea unui experiment pentru
segmentul de vârstă 0-3 ani Elaborarea
proiectului de cercetare cu tema Influența
activităților de dezvoltare senzorială
pentru segmentul de vârstă 0-3 ani/3-6
ani
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi de educație muzicală pentru
segmentul de vârstă 0-3 ani Realizarea
unei secvenţe video pentru o activitate de
educație muzicală pentru segmentul de
vârstă 0-3 ani Elaborarea proiectului de
cercetare cu tema Influența activităților de
dezvoltare senzorială pentru segmentul
de vârstă 0-3 ani/3-6 ani
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi de educație plastică pentru
segmentul de vârstă 0-3 ani Realizarea
unei secvenţe video pentru o activitate de
educație plastică pentru segmentul de
vârstă 0-3 ani
Elaborarea proiectului de cercetare cu
tema Influența activităților de dezvoltare
senzorială pentru segmentul de vârstă 03 ani/3-6 ani
Realizarea unui material didactic inovator
și elaborarea a două scenarii didactice de
integrare a materialului propus
Elaborarea proiectului de cercetare cu
tema Influența activităților de dezvoltare
senzorială pentru segmentul de vârstă 03 ani/3-6 ani
Elaborarea unui proiect didactic corect
din punct de vedere științific și metodic,
precum şi materialele didactice necesare

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

5 ore

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

expunerea, conversaţia,
dezbaterea, exerciţiul,
problematizarea

5 ore

exerciţiul, dezbaterea,
conversația euristică,
problematizarea

5 ore

12.

13.

(pentru activitatea de probă); Elaborarea
proiectului de cercetare cu tema Influența
activităților de dezvoltare senzorială
pentru segmentul de vârstă 0-3 ani/3-6
ani
Elaborarea unui proiect didactic corect
din punct de vedere științific și metodic,
precum şi materialele didactice necesare
(pentru activitatea finală); Elaborarea
proiectului de cercetare cu tema Influența
activităților de dezvoltare senzorială
pentru segmentul de vârstă 0-3 ani/3-6
ani
Prezentarea proiectului de cercetare în
domeniul educației timpurii

Evaluarea activităților de laborator de
practică. Predarea portofoliului de
practică
Bibliografie
14.

exerciţiul, dezbaterea,
conversația euristică,
problematizarea

5 ore

exerciţiul, dezbaterea,
conversația euristică,
problematizarea

5 ore

conversaţia, observaţia,
explicaţia, problematizarea

5 ore

Referinţe principale:
***MEN (2019). Curriculum pentru educaţia timpurie. Bucureşti.
***. (2019). Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează Curriculumul pentru
educaţie timpurie, http://www.isjiasi.ro/index.php/curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-educatie-timpurie/documentespecifice/890-ordinul-ministrului-educatiei-nationale-nr-4-694-02-08-2019-privind-aprobarea-curriculumului-pentru-educatiatimpurie.
Referințe suplimentare:
Ezechil,L., Lăzărescu,M. (2001). Laborator preşcolar. Bucureşti: Editura V şi I Integral.
Glava, A., Pocol, M., &Tătaru, L.-L. (2009). Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar. Piteşti:
Editura Paralela 45.
Glava, A., Glava, C. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
Ionescu, M. (coord.), Anghelescu, C., Boca, C....(2010). Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului
de la naştere la 7 ani. Bucureşti: Vanemonde.
Molan, V. (2017). Didactica domeniului Limbă şi comunicare din învăţământul preşcolar. Bucureşti: Miniped.
Norel, M., Bota, O.-A. (2012). Didactica domeniului experienţial Limbă şi comunicare. Cluj-Napoca: Editura ASCR.
Petrovici C., Neagu M. (2006). Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi în învăţământul primar. Ediţia a II-a. Iași:
PIM.
Stan, L. (2014). Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici. Iaşi: Editura Polirom.
Stan, L. (coord.). (2016). Dezvoltarea copilului şi educaţia timpurie. Iaşi: Editura Polirom.
Stan, L. (coord.). (2016). Educaţia timpurie. Probleme şi soluţii. Iaşi: Editura Polirom.
Didactici ale domeniilor din Curriculumul preşcolar

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Activităţile Laboratorului se desfăşoară în în colaborare cu instituții de învățământ preșcolar din
învățămăntul preuniversitar din 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

10.3 Pondere în
nota finală (%)

evaluare
10.4 Curs
Calitatea activităților: proiectarea şi analiza
exercițiilor și activităților pentru tipuri
diferite de activităţi
Calitatea componentelor portofoliului
electronic: Caietul de practică pedagogică
cu însemnările pentru fiecare temă alocată
zilelor de practică pedagogică; modelele
de proiectare; două proiecte didactice
corecte din punct de vedere științific și
metodic, precum şi materialele didactice
necesare (pentru activitatea de probă şi
pentru activitatea finală); fișele de asistență
pentru activităţile filmate/înregistrate; două
proiecte de activitate integrată; un proiect
tematic cu durata de 3 săptămâni (grupa
mare), respectând următoarele etape:
argumentarea alegerii temei, enunțarea
scopului, precizarea obiectivelor, analiza
10.5 Seminar/ Laborator
resurselor și a condițiilor de desfășurare
(resurse umane, materiale, tehnice și de
timp), tematica unităților de conținut, harta
proiectului, inventarul de probleme,
strategii didactice, inventarul activităților,
repere în evaluare; un exercițiu de
planificare de la macro spre micro (nivel de
vârstă la alegere): planificare anualăproiecte tematice (cu respectarea ponderii
între temele anuale de studiu)-planificarea
detaliată a activităților dintr-o săptămână (o
temă săptămânală dintr-un proiect tematic
ales) proiectul activităților unei zile;
elaborarea planificării evaluării inițiale la
grupa mare, cu descriptori de performanță,
matricea de specificație, tabelul pentru
centralizarea rezultatelor; proiectarea unei
activități extracurriculare.
10.6 Standard minim de performanţă

Analiza
proiectelor
didactice
Probă
practică
online
Evaluarea
pieselor
portofoliului
electronic

75%

25%

Utilizează corect concepte teoretice de specialitate și metodice.
Proiectează și evalueză secvențe și activități ce vizează educația și dezvoltarea copilului în intervalele 0-3 și
3-6 ani;
Proiectează și desfășoară o activitate formală și o activitate extracurriculară.
Elaborarează proiectul de cercetare cu tema: Influența activităților de dezvoltare senzorială pentru segmentul
de vârstă 0-3 ani/3-6 ani

Data completării : 15 septembrie 2021
Coordonatorul disciplinei : Prof.univ.dr. Mariana Momanu
Data avizării :
Director Departament Științe ale Educației,
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

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

Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice
elementare
Lector dr. Havârneanu Geanina
Lector dr. Havârneanu Geanina
2 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)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
2
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
150
28
3.6. seminar/laborator
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...................................

ore
25
45
33
5
-

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

108
150
6

1
14

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

Parcurgerea cursului de Matematică și a cursului de Didactica
activităților matematice pentru învățământul preșcolar
Competențele specifice formate în cadrul cursului de Matematică
și a cursului de Didactica activităților matematice pentru
învățământul preșcolar

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

Resurse materiale necesare desfăşurării activităţilor de curs
(videoproiector, computer conectat la Internet etc.)

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Resurse materiale necesare desfăşurării activităţilor de
seminar(videoproiector, computer conectat la Internet etc.)

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învățământul preșcolar
- Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiveducative specifice nivelului de dezvoltare 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, 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 preşcolar
- Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile
specifice didacticilor aplicate în învăţământul preşcolar;
- Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor
specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar;
- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor
instructiv-educative din învăţământul preşcolar.
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, analiză şi comunicare
a rezultatelor evaluării, specifice învăţământului preşcolar.
C4. Construirea de strategii didactice care să faciliteze formarea de reprezentări matematice
elementare
-Construirea de strategii inductive, de tip euristic, care, prin metodele, mijloacele și materialele
didactice utilizate, cât și prin modalitățile de organizare a colectivului de copii, facilitează formarea
principalelor reprezentări matematice elementare, specifice educației timpurii.
C5. Conceperea de activități matematice instructive diferențiate care să favorizeze creșterea
performanței în învățare
-Utilizarea de strategii de diferențiere a instruirii ca premisă a succesului în învățare, prin creșterea
motivației, a concentrării, dar și a creativității copiilor.
CT1. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației
CT2. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale continue
CT3. Realizarea de lucrări, referate și prezentări multimedia, cu identificarea obiectivelor de
realizat, a resurselor disponibile, a condiţiilor şi etapelor de lucru, precum şi a timpilor şi
termenelor de realizare

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea competențelor profesionale, didactice și metodologice, precum și a unui limbaj de
specialitate, care să susțină desfășurarea eficientă a tuturor activităților matematice din învățământul
preșcolar, dar și formarea de competențe complementare care vizează capacitatea de a construi
strategii didactice operaționale care să faciliteze formarea de reprezentări matematice elementare în
grădiniță.

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 explice care este specificul formării reprezentărilor și noțiunilor matematice la preșcolari;
 descrie rolul mijloacelor și materialelor didactice în formarea reprezentărilor și noțiunilor
matematice în cadrul educației timpurii;
 utilizeze variante ale jocului didactic matematic pentru formarea și exersarea capacităților de
explorare /investigare la preșcolari;
 analizeze și structureze cele mai eficiente strategii didactice de formare a reprezentărilor și
noțiunilor matematice în activitățile din cadrul educației timpurii;
 construiască/ administreze/ analizeze rolul unui instrument de evaluare/autoevaluare în creșterea
motivației și a randamentului învățării;
 structureze creativ strategii de diferențiere a instruirii din perspectiva creșterii succesului în
învățare;
 conceapă activități matematice care facilitează stimularea creativității matematice și generale în
educația timpurie ca factor de amplificare a abilităților matematice.

8. Conţinut
8.1

1.

2.

Curs

Probleme generale ale
predării-învățării
matematicii din
perspectiva noului
curriculum
Metodologia activităților
pregătitoare pentru
formarea noţiunii de
număr natural
Categorii, tipuri şi forme
de organizare a
activităţilor matematice la
preșcolari
Jocul didactic matematic

Formarea reprezentărilor
spațiale și temporale
Formarea reprezentărilor
despre noțiunile de

Metode de predare

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Curriculum pentru educație timpurie, 2019
https://www.edupedu.ro/document-curriculumulpentru-gradinita-a-fost-schimbat-cu-3-saptamaniinainte-sa-inceapa-gradinita-optionalele-intra-innormele-educatoarelor/
Ghid de implementare a Curriculumului pentru
Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și
dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani
din perspectiva Cadrului de referință pentru
educație timpurie
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ro.pdf
National Council for Curriculum and
Assessment(2014). Mathematics in Early Childhood
and Primary Education (3-8 years). Teaching and
Learning.
https://ncca.ie/media/2147/ncca_research_report_
18.pdf
The challenges of teaching mathematics with
digital technologies –the envolving role of the
teacher http://www.pme38.com/wpcontent/uploads/2014/05/RF-Clark-Wilson-et-al.pdf
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice

măsură și măsurare a
unor mărimi

Traseul metodologic al
introducerii numerelor în
concentrul 1-3/5/10 la
grădiniță
Compunerea și
descompunerea unui
număr
3.
Traseul metodologic al
introducerii operațiilor de
adunare și scădere cu 1-2
unități în concentrul 13/5/10

4.

5.

Traseul metodic al
activităţilor de
rezolvare și compunere a
problemelor de
matematică în grădiniță

Strategii didactice de
predare-învățare-evaluare
a noțiunilor matematice
Jocul didactic matematic
și rolul său în formarea
reprezentărilor
matematice elementare

problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Clements, D., Sarama, J. (2007).Early childhood
mathematics learning
https://www.researchgate.net/publication/2589331
44_Early_childhood_mathematics_learning
Johansson, M. (2015). Perceptions of Mathematics
in Preschool https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:990408/FULLTEXT01.p
df

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Bobis, J. et al. (2010).Playing with Mathematics:
Play in Early Childhood as a Context for
Mathematical Learning.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED521030.pdf

6.

7.

Strategii didactice de
predare-învățare-evaluare
a noțiunilor matematice
Jocul didactic matematic
și rolul său în formarea
reprezentărilor
matematice elementare
Metode şi instrumente de
evaluare la matematică în
grădiniță
Rolul evaluării și
autoevaluării în creșterea
motivației și a
randamentului învățării

Tratarea diferenţiată a
copiilor prin activităţi
matematice proiectate
individualizat, diferențiat,
diversificat

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

8.

Stimularea creativității
matematice și generale
prin predarea matematicii
în educația timpurie ca
factor de amplificare a
abilităților matematice

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

9.

Conceperea de proiecte
pedagogice care să
faciliteze o învățare
eficientă în învățământul
primară-Selecția temei și
a bibliografiei pentru
realizarea unui proiect de
intervenție pedagogică

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Studiul bibliografiei și
construirea sintezei
teoretice a proiectului

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,

10.

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Gerard, G. Melander, H. (2018). Mathematizing in
preschool: children’s participation in geometrical
discourse
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13502
93X.2018.1487143
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica

demonstrația.

11.

Conceperea de activități
matematice (diagrama
Gantt) care să conducă la
o achiziție a
competențelor stabilite
prin obiectivele
operaționale ale
activităților propuse în
cadrul cercetării

12.

Implementarea
activităților propuse și
analiza/ îmbunătățirea
activităților prin
introducerea de elemente
care să favorizeze
construirea competențelor
cognitiv-afective vizate

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

13.

Construirea de
instrumente de evaluare a
nivelului achiziției
competențelor vizate

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

14.

Analiza rezultatelor
obținute în urma derulării
proiectului de intervenție
pedagogică și
concluzionarea aupra
strategiilor de
implementare cu succes
a proiectului de
intervenție pedagogică

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Prelegerea
intensificată,
conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Lampert, M. (2001), Teaching problems and the
problems of teaching, Journal of Mathematics
Teacher Education 5(2):187199.https://doi.org/10.1023/A:1015870009117
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Compton, A. (2014). Creativitatea în Predarea
Științelor și Matematicii în Educația Timpurie
http://www.creative-littlescientists.eu/sites/default/files/ROMANIAN_D65_lo
w_final.pdf
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line..
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice
în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Glauert, E. (2013). CREATIVE LITTLE

SCIENTISTS: Enabling Creativity through Science
and Mathematics in Preschool and First Years of
Primary Education http://www.creative-littlescientists.eu/sites/default/files/Addendum%201%2
0Science%20and%20Mathematics%20Ed%20FIN
AL.pdf
Bibliografie
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților matematice - suport de curs on-line.
Referinţe principale:
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților matematice în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov.
MEC, 2019, Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), București
Curriculum pentru educație timpurie, 2019 https://www.edupedu.ro/document-curriculumul-pentru-gradinitaa-fost-schimbat-cu-3-saptamani-inainte-sa-inceapa-gradinita-optionalele-intra-in-normele-educatoarelor/
Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a
copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație timpurie
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ro.pdf
Referinţe suplimentare:
National Council for Curriculum and Assessment(2014). Mathematics in Early Childhood and Primary
Education (3-8 years). Teaching and Learning.
https://ncca.ie/media/2147/ncca_research_report_18.pdf
The challenges of teaching mathematics with digital technologies –the envolving role of the teacher
http://www.pme38.com/wp-content/uploads/2014/05/RF-Clark-Wilson-et-al.pdf
Clements, D., Sarama, J. (2007).Early childhood mathematics learning
https://www.researchgate.net/publication/258933144_Early_childhood_mathematics_learning
Johansson, M. (2015). Perceptions of Mathematics in Preschool https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:990408/FULLTEXT01.pdf
Bobis, J. et al. (2010).Playing with Mathematics: Play in Early Childhood as a Context for Mathematical
Learning. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED521030.pdf
Gerard, G. Melander, H. (2018). Mathematizing in preschool: children’s participation in geometrical
discourse https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1487143
Lampert, M. (2001), Teaching problems and the problems of teaching, Journal of Mathematics Teacher
Education 5(2):187-199.https://doi.org/10.1023/A:1015870009117
Compton, A. (2014). Creativitatea în Predarea Științelor și Matematicii în Educația Timpurie
http://www.creative-little-scientists.eu/sites/default/files/ROMANIAN_D65_low_final.pdf
Glauert, E. (2013). CREATIVE LITTLE SCIENTISTS: Enabling Creativity through Science and Mathematics
in Preschool and First Years of Primary Education http://www.creative-littlescientists.eu/sites/default/files/Addendum%201%20Science%20and%20Mathematics%20Ed%20FINAL.pdf
Metode de
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator
predare
(ore şi referinţe bibliografice)
Probleme generale ale
2 ore
predării-învățării
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematicii din perspectiva
matematice - suport de curs on-line.
noului curriculum
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților
Metodologia activităților
matematice în grădiniță, Polirom.
pregătitoare pentru formarea
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
Conversaţia
noţiunii de număr natural
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
euristică,
1. Categorii, tipuri şi forme de
institutori/profesori din învăţământul primar şi
exercițiul,
organizare a activităţilor
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
problematizarea,
matematice la preșcolari
Braşov.
dezbaterea,
Jocul didactic matematic
Curriculum pentru educație timpurie, 2019
demonstrația.
Formarea
reprezentărilor
https://www.edupedu.ro/document-curriculumulspațiale și temporale
pentru-gradinita-a-fost-schimbat-cu-3-saptamaniFormarea reprezentărilor
inainte-sa-inceapa-gradinita-optionalele-intra-indespre noțiunile de măsură
normele-educatoarelor/

și măsurare a unor mărimi

Ghid de implementare a Curriculumului pentru
Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și
dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani
din perspectiva Cadrului de referință pentru
educație timpurie
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ro.pdf
National Council for Curriculum and
Assessment(2014). Mathematics in Early
Childhood and Primary Education (3-8 years).
Teaching and Learning.
https://ncca.ie/media/2147/ncca_research_report
_18.pdf
The challenges of teaching mathematics with
digital technologies –the envolving role of the
teacher http://www.pme38.com/wpcontent/uploads/2014/05/RF-Clark-Wilson-etal.pdf

Traseul
metodologic
al
introducerii numerelor în
concentrul
1-3/5/10
la
grădiniță
Compunerea și
descompunerea unui număr

2.

3.

4.

Traseul metodologic al
introducerii operațiilor de
adunare și scădere cu 1-2
unități în concentrul 1-3/5/10
Traseul metodic al
activităţilor de
rezolvare și compunere a
problemelor de matematică
în grădiniță
Strategii didactice de
predare-învățare-evaluare a
noțiunilor matematice
Jocul didactic matematic și
rolul său în formarea
reprezentărilor matematice
elementare Metode şi
instrumente de evaluare la
matematică în grădiniță
Rolul
evaluării
și
autoevaluării în creșterea
motivației și a randamentului
învățării
Tratarea diferenţiată a
copiilor prin activităţi
matematice proiectate
individualizat, diferențiat,
diversificat
Stimularea creativității
matematice și generale prin

Conversaţia
euristică,
exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților
matematice în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Clements, D., Sarama, J. (2007).Early childhood
mathematics learning
https://www.researchgate.net/publication/258933
144_Early_childhood_mathematics_learning
Johansson, M. (2015). Perceptions of
Mathematics in Preschool https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:990408/FULLTEXT01
.pdf
2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților
matematice în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților
matematice în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru

institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.

predarea matematicii în
educația timpurie ca factor
de amplificare a abilităților
matematice

5.

Conceperea de proiecte
pedagogice care să faciliteze
o învățare eficientă în
învățământul primarăSelecția temei și a
bibliografiei pentru realizarea
unui proiect de intervenție
pedagogică Studiul
bibliografiei și construirea
sintezei teoretice a
proiectului

6.

Conceperea de activități
matematice (diagrama Gantt)
care să conducă la o
achiziție a competențelor
stabilite prin obiectivele
operaționale ale activităților
propuse în cadrul cercetării
Implementarea activităților
propuse și analiza/
îmbunătățirea activităților
prin introducerea de
elemente care să favorizeze
construirea competențelor
cognitiv-afective vizate

7.

Construirea de instrumente
de evaluare a nivelului
achiziției competențelor
vizate
Analiza rezultatelor obținute
în urma derulării proiectului
de intervenție pedagogică și
concluzionarea aupra
strategiilor de implementare
cu succes a proiectului de
intervenție pedagogică

Conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

Conversaţia
euristică, exercițiul,
problematizarea,
dezbaterea,
demonstrația.

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților
matematice în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Bobis, J. et al. (2010).Playing with Mathematics:
Play in Early Childhood as a Context for
Mathematical Learning.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED521030.pdf

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților
matematice în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.

2 ore
Havârneanu, G., 2019, Didactica activităților
matematice - suport de curs on-line.
Petrovici, C., 2014, Didactica activităților
matematice în grădiniță, Polirom.
Paraschiva, A., Purcaru, M., 2008, Metodica
activităţilor matematice şi a aritmeticii pentru
institutori/profesori din învăţământul primar şi
preşcolar, Editura Universităţii „Transilvania” din
Braşov.
Gerard, G. Melander, H. (2018). Mathematizing
in preschool: children’s participation in
geometrical discourse
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/135
0293X.2018.1487143
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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 Educație timpurie (IF)
presupune și parcurgerea conținuturilor vizate de această disciplină. Realizarea activităţilor instructiveducative, transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor
specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preșcolar, utilizarea cunoştinţelor de specialitate,
psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor instructiv-educative din învăţământul preșcolar,
răspunde așteptărilor exprimate de către formatori, asociații profesionale și angajatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Achiziția cunoștințelor
declarative și procedurale și
aplicarea lor în construirea
creativă de răspunsuri la
cerințele evaluării orale sau
ale itemilor din proba de
evaluare

Realizarea de lucrări,
minieseuri, dezbateri cu
identificarea obiectivelor
de realizat, a resurselor
disponibile, a condiţiilor şi
etapelor de lucru, precum
şi a timpilor şi termenelor
de realizare

50%

10.5 Seminar/ Laborator

Achiziția cunoștințelor
declarative și procedurale și
aplicarea lor în construirea
creativă de răspunsuri la
cerințele evaluării orale sau
ale itemilor din proba de
evaluare

Realizarea de lucrări,
referate și prezentări
multimedia, cu
identificarea obiectivelor
de realizat, a resurselor
disponibile, a condiţiilor şi
etapelor de lucru, precum
şi a timpilor şi termenelor
de realizare

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea noţiunilor teoretice şi aplicarea lor în desfăşurarea activităţilor de tutoriat şi în rezolvarea
temelor. Utilizarea limbajului specific.
Exprimare corectă, coerentă şi logică, orală şi scrisă.
Elaborarea completă și conformă standardelor metodologice a temelor de control obligatorii.
Achiziția cunoștințelor declarative și procedurale și aplicarea lor în construirea creativă de răspunsuri la
cerințele itemilor din proba de evaluare, care să asigure obţinerea notei minime 5 la evaluarea finală.
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