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
2
2.5 Semestru
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Elaborarea programelor de incluziune/integrare școlară a
copiilor cu cerințe speciale
prof. preuniv. dr. Luciana Frumos (cadru didactic asociat)
prof. preuniv. dr. Luciana Frumos (cadru didactic asociat)
3 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei
OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
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
35
35
30
4
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

-

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

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

Competenţe
profesionale

C1. Conceperea de programe de instruire sau educaţionale specifice domeniului educației timpurii.
C2. Realizarea activităților de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate
diverselor situații educaționale din învăţământul preșcolar .
C3. Evaluarea prin metode și instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a
progresului înregistrat de preșcolari.
C4. Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educațional în desfășurarea activităților de
formare din învățământul preșcolar.
C6. Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul educației timpurii.

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Cooperarea eficientă în echipe interdisciplinare, în vederea elaborării, realizării și evaluării
proiectelor de cercetare, dezvoltare și intervenție educațională.
CT4. Aplicarea activă a strategiilor de incluziune educațională, în condițiile respectării diversității.
CT5. Comunicarea eficientă a rezultatelor activității profesionale în contexte educaționale și
sociale diverse.

7.1. Obiectivul
general

Dobândirea unor cunoştinţe şi formarea unor abilităţi complexe cu privire la modalitatile de abordare
a elevilor cu cerințe specialele in conditiile elaborării și aplicării unor programe de incluziune/integrare
a acestora in medii școlare obișnuite.

7.2. Obiectivele specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 opereze cu principalele concepte specifice educaţiei incluzive;
 descrie principalele repere și strategii privind proiectarea şi susţinerea unui curriculum
diferenţiat în condiţiile educaţiei incluzive;
 analizeze procesul incluziunii/integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale din
perspectivă psihologică, pedagogică şi socială;
 aplice strategii de intervenție specifice activității cu elevul cu dizabilități și/sau cerințe speciale
în contextul unui program de incluziune școlară.
 construiască un scenariu didactic care să promoveze strategii incluzive în activitatea cu
elevii cu cerințe speciale.
 structureze un program de intervenție pentru integrarea/incluziunea școlară a elevilor cu
dizabilitate și/sau cerințe speciale.

8. Conţinut
Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Educația incluzivă – cadru conceptual

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

2.

Particularități ale unei abordări incluzive
în educație

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

3.

Identificarea nevoilor elevilor cu cerințe
educaționale speciale

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

8.1

4.

Educația incluzivă și designul universal
pentru învățare

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

5.

Educația incluzivă și designul universal
pentru învățare

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

6.

Strategii specifice educației incluzive

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

Curs interactiv, studii de caz,
activitate online

Prezentare online

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Programe de incluziune și intervenții
psihopedagogice pentru principalele
categorii de elevi cu dizabilități și/sau
CES
Programe de incluziune și intervenții
psihopedagogice pentru principalele
categorii de elevi cu dizabilități și/sau
CES
Programe de incluziune și intervenții
psihopedagogice pentru principalele
categorii de elevi cu dizabilități și/sau
CES
Tehnologiile asistive în educația
incluzivă
Accesibilitatea online pentru activitățile
desfășurate cu elevii cu dizabilități
și/sau cerințe educaționale speciale
Colaborarea între profesioniști și
predarea în parteneriat
Particularități ale evaluării în contextul
educației incluzive
Roluri și responsabilități ale
profesioniștilor implicați în realizarea
programelor de incluziune școlară

Bibliografie
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Ghergut, A., Frumos, L., Raus, G. (2016). Educația specială. Ghid metodologic, Editura Polirom,
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copiilor la educaţia de masă, Centre for Studies on Inclusive Education.
Referinţe suplimentare:
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Rose, D.H., & Gordon, D. (2014). Universal design for learning: Theory and practice. CAST
Professional Publishing.
Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Particularități ale copiilor cu dizabilități
și/sau CES care beneficiază de
programe de incluziune/integrare
școlară

dezbatere, problematizare,
studiul de caz, activitate
online

Prezentare online

2.

Designul universal pentru învățare în
contextul educației incluzive

3.

Strategii de diferențiere și
individualizare

8.2

Practici incluzive pentru principalele
categorii de elevi cu dizabilități și/sau
CES
Practici incluzive pentru principalele
categorii de elevi cu dizabilități și/sau
CES

4.
5.
6.

Integrarea tehnologiilor de acces în
activitatea didactică

7.

Colaborarea specialiștilor implicați în
realizarea programelor de incluziune
școlară

dezbatere, problematizare,
studiul de caz, activitate
online
dezbatere, problematizare,
studiul de caz, activitate
online
dezbatere, problematizare,
studiul de caz, activitate
online
dezbatere, problematizare,
studiul de caz, activitate
online
dezbatere, problematizare,
studiul de caz, activitate
online
dezbatere, problematizare,
studiul de caz, activitate
online

Prezentare online
Prezentare online
Prezentare online
Prezentare online
Prezentare online
Prezentare online

Bibliografie









Ghergut, A., Frumos, L. (2019). Educația incluzivă. Ghid metodologic, Editura Polirom, Iași.
Ghergut, A. (2016). Educația incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom, Iaşi.
Ghergut, A., Frumos, L., Raus, G. (2016). Educația specială. Ghid metodologic, Editura Polirom,
Iași.
Ghergut, A. (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi;
Frumos, L. (2021). Repere pentru formarea cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive, în
Frumos, F., Labăr A. (coord.) Formarea pentru cariera didactică – demersuri teoretice și empirice,
Editura Universității Al. I. Cuza;
Roșan, A. (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție, Editura Polirom, Iaşi;
Booth, T., Ainsow, M., (2007), Indexul incluziunii şcolare. Promovarea educării şi a participării tuturor
copiilor la educaţia de masă, Centre for Studies on Inclusive Education.

9. Materiale didactice proprii







Ghergut, A., Frumos, L. (2019), Educația incluzivă. Ghid metodologic, Editura Polirom, Iași
Ghergut, A., Frumos, L., Raus, G. (2016), Educația specială. Ghid metodologic, Editura Polirom,
Iași
Frumos, L. (2021). Repere pentru formarea cadrelor didactice din perspectiva educaţiei
incluzive, în Frumos, F., Labăr A. (coord.) Formarea pentru cariera didactică – demersuri
teoretice și empirice, Editura Universității Al. I. Cuza
Frumos, L. (2016). Educația timpurie incluzivă în Stan, Liliana (coord.) Dezvoltarea copilului și
educația timpurie, Editura Polirom, pp. 253-273.
Frumos, L. (2020). Inclusive Education in Remote Instruction with Universal Design for







Learning. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(2Sup1), 138-142.
https://doi.org/10.18662/rrem/12.2Sup1/299
Frumos, L. (2018). Attitudes and Self‐Eficacy of Romanian Primary School Teachers towards
Including Children with Special Educational Needs in Regular Classrooms. Revista
Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10 (4), 118-135. DOI:
https://doi.org/10.18662/rrem/77
Frumos, L. (2019). Teachers' Perceptions of Their Relationships with Students with Special
Educational Needs Included in Preschool Classrooms, Astra Salvensis, 14, pp. 45-58.
Educația incluzivă a copiilor cu CES – Note de curs, format pdf, platforma Moodle a Facultății
de Psihologie și Științe ale Educației
Educația incluzivă a copiilor cu CES – Test de evaluare a studenților, pe platforma Moodle a
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

10. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competențele formate în cadrul disciplinei „Elaborarea programelor de incluziune/integrare școlară a copiilor
cu cerințe speciale” contribuie în mod consistent atât la consolidarea reperelor conceptuale fundamentale
ale studenților, cât și la formarea unor deprinderi concrete pentru structurarea intervenției psihopedagogice
la preșcolarii cu CES, astfel deteminând o mai bună inserţie profesională pentru absolvenţii de programului
de masterat. Competențele deţinute vor permite ulterioare extinderi, lărgiri ale culturii psihopedagogice și vor
favoriza adaptări oportune la solicitări viitoare în contextul amplorii tot mai mari pe care se preconizează că o
vor avea politicile și practicile incluzive în cadrul sistemului de învățământ.

11. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Gradul de intelegere si
transfer in practica a
terminologiei de bază.
11.1 Curs
Examen online.
70%
Capacitatea de a sintetiza
continuturile si informatiile
specifice disciplinei.
Gradul de implicare activă in
Evaluare online de
activitatile de seminar.
11.2 Seminar/ Laborator
parcurs.
30%
Calitatea aplicatiilor si
Portofoliu individual.
sustinerea portofoliilor.
11.3 Standard minim de performanţă
Operarea cu conceptele de baza specifice educatiei incluzive.
Elaborarea de proiecte/programe educationale care sa valorifice practicile incluzive.
Acceptarea diversitatii ca valoare si promovarea egalitatii de sanse pentru toti elevii dintr-o clasa/scoala.

Data completării
1.10.2021

Titular de curs
prof. preuniv. dr. Luciana Frumos
(cadru didactic asociat)

Data avizării in departament

Titular de seminar
prof. preuniv. dr. Luciana Frumos
(cadru didactic asociat)

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
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
II
2.5 Semestru

Laborator de practică pedagogică în domeniul educației
timpurii
Prof. univ. dr. Mariana Momanu
3 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
70
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
70
ore
30
20
20
6
4
-

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

80
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
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

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici
C3.1. Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, în funcţie de particularităţile
de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor
C3.2.Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a metodelor şi instrumentelor de
evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi afectivă a preşcolarilor/şcolarilor mici
C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de
învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă C4.1. Elaborarea proiectelor de organizare a spaţiului de
învăţare şi a colectivului de şcolari mici/preşcolari şi de utilizare a resurselor existente în diferite contexte precizate
C4.4. Utilizarea documentelor programatice ale ministerului/şcolii/grădiniţei ca suport pentru luarea unor decizii manageriale în
diferite contexte educaţionale
C4.5. Utilizarea unor strategii specifice învăţământului preşcolar/primar în scopul diferenţierii şi individualizării demersurilor
didactice şi adaptării metodelor la nivelul grupului/copilului/șolarului mic
C5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale
(preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
C5.1. Elaborarea de proiecte educaţionale în vederea optimizării procesului de adaptare şcolară şi socială a
preşcolarilor/şcolarilor mici/elevilor
C5.2. Promovarea corectitudinii şi justiţiei şi adoptarea unor practici anti-discriminatorii cu privire la gen, rasă, vârstă, religie şi
cultură
C5.3. Sesizarea şi analizarea problemelor /dificultăţilor personale ale preşcolarilor/ şcolarilor mici/elevilor/altor grupuri şi
categorii de persoane, privind dezvoltarea lor socială şi emoţională şi dirijarea comportamentului acestora pentru eliminarea
acestor probleme
C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea profesională şi
activitatea de formare continuă

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice
explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei

7.1.
Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
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.

6.

7.

8.

Laborator
Organizarea activității de practică
pedagogică. Programarea activităților și
precizarea documentelor necesare
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
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi. Analiza unei secvențe video
pentru o activitate didactică și
completarea fișei de asistență pentru
activitatea filmată/înregistrată;
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
filmată/înregistrată
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi. Elaborarea unui proiect de
activitate integrată
Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi de educare a limbajului
Realizarea unei secvenţe video pentru o
activitate de educare a limbajului
Elaborarea unui proiect tematic cu durata
de 3 săptămâni (grupa mare), respectând
următoarele etape: argumentarea alegerii
temei, enunțarea scopului, precizarea
obiectivelor, analiza 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

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

explicaţia, dezbaterea,
conversaţia

5 ore

explicaţia, conversaţia,
exercițiul, demonstraţia,
problematizarea

5 ore

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul, analiza activităţii

5 ore

demonstraţia, observaţia,
explicaţia, exerciţiul, analiza
activităţii

5 ore

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul, analiza activităţii

5 ore

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul, analiza activităţii

5 ore

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul, analiza activităţii

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul,dezbaterea, analiza
activităţii

5 ore

5 ore

9.

Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi de derulare a unor experimente

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul,dezbaterea,
prroblematizarea, analiza
activităţii

5 ore

10.

Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi de educație muzicală Realizarea
unei secvenţe video pentru o activitate de
educație muzicală

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul,dezbaterea,
prroblematizarea, analiza
activităţii

5 ore

11.

Proiectarea şi analiza exercițiilor și
activităților pentru tipuri diferite de
activităţi de educație plastică

12.

Realizarea unui material didactic inovator
și elaborarea a două scenarii didactice
de integrare a materialului propus

13.

14

Elaborarea unui proiect didactic corect
din punct de vedere științific și metodic,
precum şi materialele didactice necesare
(pentru activitatea de probă);
Proiectarea unei activități extracurriculare
Analiza unei activități extracurriculare
Evaluarea activităților de laborator de
practică. Predarea portofoliului de
practică

demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul,dezbaterea,
prroblematizarea, analiza
activităţii
demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul,dezbaterea,
prroblematizarea, analiza
activităţii
demonstraţia, explicaţia,
exerciţiul,dezbaterea,
prroblematizarea, analiza
activităţii
conversația, problematizarea,
explicația

5 ore

5 ore

5 ore

5 ore

Bibliografie
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-pentrueducatiatimpurie.
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 de didactici aplicate pentru în învăţământul primar se desfăşoară în colaborare cu
instituții școlare 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 evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Realizarea unor conexiuni
75% - nota la
valide între teoria
activităţile
pedagogică şi practica
susţinute si
10.4 Activități practice
educaţională. Aplicarea/
evaluare pe parcurs
participarea
susţinerea adecvată a
efectivă la
proiectelor de activitate din
activități
perioada practicii.
Prezentarea detaliată a
pieselor portofoliului în
25% funcție de diverse criterii.
susţinerea portofoliului de
prezentarea
10.5 Colocviu
Utilizarea conceptelor cheie
practică pedagogică
pieselor din
ale domeniului în explicarea
portofoliu
proceselor educaţionale.
10.6 Standard minim de performanţă
Parcurgerea activităţilor didactice si a celor nonformale propuse de profesorii mentori, în proporţie de 70 %;
utilizare corectă a conceptelor teoretice de specialitate și metodice; realizarea unui proiect didactic individual
și a unui proiect de activitate nonformală (în echipă); elaborarea materialelor auxiliare pentru diferențierea și
individualizarea instruirii; analizarea și aprecierea obiectivă a activităților proiectate și desfășurate;
feedback corect oferit colegilor în legătură cu activitățile derulate.
Data completării 15 septembrie 2021
Titular: Prof. univ.dr. Mariana Momanu

Data avizării :

Director Departament,
Prof. univ. dr. Alois Gherguț

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

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

Educaţia părinţilor
Conf. univ. dr. Simona Butnaru
Conf. univ. dr. Simona Butnaru
1
2.6 Tip de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5. 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
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

EVP

2.7 Regimul discipinei

OB

2
28

3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

1
14
ore
30
40
36
2
108
150
6

Teoria și metodologia instruirii ; Consiliere educațională pentru învățământul preșcolar
Abilități de proiectarea activităților instructiv educative, Abilități de consiliere individuală și
colectivă

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
1.
2.
3.

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

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 competenţelor de elaborare, implementare şi evaluare a unor programe de educaţie a părinţilor.

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

Descrie practici parentale eficiente aplicabile în copilăria timpurie;

Analizeze practici parentale din perspectiva adaptării lor la nevoile de dezvoltare ale copiilor în copilăria timpurie;

Utilizeze cunoştinţele despre parentalitate în elaborarea unor proiecte de programe educaţionale pentru părinţi;

Aplice metode și tehnici de educaţie a adulţilor în elaborarea programelor de educaţie a părinţilor;

Evalueze calitatea unor programme / activităţi de educaţie a părinţilor.

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

1.

Prelegere introductivă - aspecte
generale privind procesele de
socializare şi parentalitate

Prelegere on-line, conversaţie
euristică

2.

Familia – caracteristici, funcţii, nevoi

Prelegere on-line , conversaţie
euristică, dezbatere, studiu de
caz

3

Profesiunea de părinte. Perspective
asupra parentalității

Prelegere on-line, conversaţie
euristică, dezbatere

4

Dinamica relației părinți –copii

Prelegere on-line, conversaţie
euristică,

5

Relațiile părinţi - copii în copilăria
timpurie

Prelegere on-line , conversaţie
euristică

6

Efectele parentalităţii asupra
Prelegere on-line, conversaţie
dezvoltării copiilor în copilăria timpurie euristică

7

Intervenţia socio-psiho-pedagogică la Prelegere on-line, conversaţie
nivelul familiei
euristică

8

Educaţia părinţilor; organizarea
programelor de educație parentală

9

Repere teoretice explicative ale
învăţării la varsta adultă. Teoria
andragogică (M. Knowles). Modelul
învăţării experienţiale (D. Kolb).

10

Modelul învăţării autodirijate (R.
Hiemstra) Teoria învăţării
transformative (J. Mezirov)

11

Tehnici de animare a grupurilor
educaţionale

Prelegere on-line, analiză de
programe de educaţie a
părinţilor

Prelegere on-line,
conversaţie euristică
Prelegere on-line,
conversaţie euristică

Prelegere on-line, conversaţie
euristică

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)
2 ore
Fișa disciplinei
Băran-Pescaru, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică. Aramis, Bucureşti.
Berge A., 1977, Profesiunea de părinte, EDP, Bucureşti
Bettelheim, B., 1988, Pour etre des parents acceptables, Editions
Robert Laffont, Paris.
Vrăsmaş, E., 2008, Intervenţia socio-educaţională ca sprijin
pentru părinţi, Aramis, Bucureşti
2 ore
Băran-Pescaru, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică. Aramis, Bucureşti.
Stănciulescu, E., 1997, Sociologia educaţiei familiale, vol. I.,
Strategii educative ale familiilor contemporane, Polirom, Iasi.
Stănciulescu, E., 1997, Sociologia educaţiei familiale, vol. II.,
Familie şi educaţie în societatea românească, Polirom, Iasi.
2 ore Berge A., 1977, Profesiunea de părinte, EDP, Bucureşti.
Bettelheim, B., 1988, Pour etre des parents acceptables, Editions
Robert Laffont, Paris.
Stănciulescu, E., 1997, Sociologia educaţiei familiale, vol. I.,
Strategii educative ale familiilor contemporane, Polirom, Iasi.
2 ore Bigner, J.J., 1989, Parent-Child Relations. An Introduction
to Parenting, MacMillan, New York (ediţia a 3-a)
Bettelheim, B., 1988, Pour etre des parents acceptables, Editions
Robert Laffont, Paris.
2 ore Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de disciplinat, şapte
abilităţi de bază pentru a transforma conflictul în cooperare,
Aramis, Bucureşti.
Renaud, H., Gagne, J.P., 2010, Cum să fii un bun părinte,
Polirom, Iaşi
2 ore Barnett et al, 2020., Green, et al., 2020
Berge, A., 1968, Defectele copilului, EDP, Bucureşti
Burnett, G., Jarvis K., 2013, Părinţi implicaţi. Părinţii şi copiii
învaţă împreună, Aramis, Bucureşti.
Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace, Tritonic, Bucureşti
2 ore Vrăsmaş, E., 2008, Intervenţia socio-educaţională ca sprijin
pentru părinţi, Aramis, Bucureşti
Vrăsmaş, E, 2002, Consilierea şi educaţia părinţilor, Aramis,
Bucureşti.
2 ore Baciu, A., Cazan, C.M., Chendrea, C., Cobzariu, C.,
Ioachim, M., Mihalcea, T., Oneţ, C., 2006, Educaţia părinţilor, Ed.
MarLink, Bucureşti.
Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., 1997, Educaţia părinţilor.
Strategii şi programme. Ghid pentru formarea formatorilor, EDP,
Bucureşti.
Cojocaru, S, Cojocaru, D., 2011, Educatia parentala in Romania,
UNICEF, Bucuresti.
2 Paloş, R., 2012, Teorii ale învăţării şi implicaţiile lor
educaţionale, Editura Universităţii de Vest, Timişoara.
Illeris, K., 2014, Teorii contemporane ale învăţării. Autori de
referinţă, Editura Trei, Bucureşti.
2 Paloş, R., 2012, Teorii ale învăţării şi implicaţiile lor
educaţionale, Editura Universităţii de Vest, Timişoara.
Illeris, K., 2014, Teorii contemporane ale învăţării. Autori de
referinţă, Editura Trei, Bucureşti.
4 ore Manes, S (coord.) (2008), 83 de jocuri psihologice

pentru animarea grupurilor, Ed. Polirom, Iaşi.

12

Tehnici de învăţare şi de formare
aplicabile în educaţia adulţilor

Prelegere on-line, conversaţie
euristică

4 ore Negreț-Dobridor, I., Pânișoară, I.O., 2005, Știința învățării,
Polirom, Iași.
Neacşu, I., 2015, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Polirom,
Iaşi.
Rae L. 2001, Tehnici de formare, Dalsi, Bucureşti.

Bibliografie
Referinţe principale:
Baciu, A., Cazan, C.M., Chendrea, C., Cobzariu, C., Ioachim, M., Mihalcea, T., Oneţ, C., 2006, Educaţia părinţilor, Ed. MarLink, Bucureşti.
Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de disciplinat, şapte abilităţi de bază pentru a transforma conflictul în cooperare, Aramis, Bucureşti.
Barnett, M.A., Paschall K.W., Mastergeorge, A. M., Cutshaw, C.A., Warren, S.M., 2020, Influences of Parent Engagement in Early Childhood
Education Centers and the Home on Kindergarten School Readiness, Early Childhood, Research Quaterly, 53, 260-273.
Băran-Pescaru, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă socio-pedagogică. Aramis, Bucureşti.
Berge, A., 1968, Defectele copilului, EDP, Bucureşti
Berge A., 1977, Profesiunea de părinte, EDP, Bucureşti
Bettelheim, B., 1988, Pour etre des parents acceptables, Editions Robert Laffont, Paris.
Bigner, J.J., 1989, Parent-Child Relations. An Introduction to Parenting, MacMillan, New York (ediţia a 3-a)
Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., 1997, Educaţia părinţilor. Strategii şi programme. Ghid pentru formarea formatorilor, EDP, Bucureşti.
Cojocaru, S, Cojocaru, D., 2011, Educatia parentală in Romania, UNICEF, Bucuresti.
Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace, Tritonic, Bucureşti
Green, C.A., Haisley, L., Wallace, C., Ford, J.D., 2020, Intergenerational effects of childhood maltreatment: A systematic review of the parenting
practices of adult survivors of childhood abuse, neglect, and violence, Clinical Psychology Review, https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101891
Illeris, K., 2014, Teorii contemporane ale învăţării. Autori de referinţă, Editura Trei, Bucureşti.
Manes, S (coord.) (2008), 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor, Ed. Polirom, Iaşi.
Neacşu, I., 2015, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Polirom, Iaşi.
Negreanu, E., Ionescu, M. (coord.) 2006.
Negreț-Dobridor, I., Pânișoară, I.O., 2005, Știința învățării, Polirom, Iași.
Paloş, R., 2012, Teorii ale învăţării şi implicaţiile lor educaţionale, Editura Universităţii de Vest, Timişoara.
Rae L. 2001, Tehnici de formare, Dalsi, Bucureşti
Renaud, H., Gagne, J.P., 2010, Cum să fii un bun părinte, Polirom, Iaşi.
Stănciulescu, E., 1997, Sociologia educaţiei familiale, vol. I., Strategii educative ale familiilor contemporane, Polirom, Iasi.
Stănciulescu, E., 1997, Sociologia educaţiei familiale, vol. II., Familie şi educaţie în societatea românească, Polirom, Iasi.
Uddin,J., et al., 2020, Parenting stress and family resilience affect the association of adverse childhood experiences with children's mental health
and attention-deficit/ hyperactivity disorder, Journal of Affective Disorders, 272, 104-109.
Vrăsmaş, E, 2002, Consilierea şi educaţia părinţilor, Aramis, Bucureşti.
Vrăsmaş, E., 2008, Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Aramis, Bucureşti.
8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Deprinderi necesare părinţilor în
interacţiunea
cu
copiii
–
comunicarea
(exprimarea,
ascultarea activă, acceptarea);
empatia, disciplinarea, aplicarea
pedepsei)

Prezentare on-line,
dezbatere, exercițiu, joc
de rol, feedback

2.

Deprinderi necesare părinţilor în
interacţiunea cu copiii: modelarea
mediului pentru a determina
schimbarea comportamentală a
copilului;
responsabilizarea
copilului, exercitarea optimă a
autorităţii, rezolvarea conflictelor

Prezentare on-line,
dezbatere, exercițiu,
incident critic, feedback

Metode şi tehnici de educaţie a
adulţilor

Prezentare on-line,
dezbatere, exercițiu,
analiză de proiecte,
feedback

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)
2 ore Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de disciplinat, şapte abilităţi
de bază pentru a transforma conflictul în cooperare, Aramis,
Bucureşti.
Botiş, A., Tarău, A., 2004, Disciplinarea pozitivă sau cum să
disciplinezi fără să răneşti, ASCR, Cluj-Napoca.
Burnett, G., Jarvis K., 2013, Părinţi implicaţi. Părinţii şi copiii învaţă
împreună, Aramis, Bucureşti.
Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace, Tritonic, Bucureşti.
S1 s2
2 ore Law Nolte, D., Harris, R., Copiii învaţă ceea ce trăiesc. Educaţia
care insuflă valori, Humanitas, Bucureşti.
Miller, J.G., Miller, K.G., 2013, Cum să formezi caracterul copiilor.
Metoda responsabilităţii personale, Polirom, Iaşi.
S3 s4
4 ore Manes, S (coord.) (2008), 83 de jocuri psihologice pentru

3.

animarea grupurilor, Ed. Polirom, Iaşi.
Neacşu, I., 2015, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Polirom, Iaşi.
Negreț-Dobridor, I., Pânișoară, I.O., 2005, Știința învățării, Polirom,
Iași.
S5 s6 s7 s8

4.

Proiectarea
programelor
educaţie a părinților

de

5.

Prezentarea și evaluarea
proiectelor de educație a părinților

Prezentare on-line,
analiză de programme,
exerciții de elaborare de
strategii, feedback

4 ore Baciu, A., Cazan, C.M., Chendrea, C., Cobzariu, C., Ioachim,
M., Mihalcea, T., Oneţ, C., 2006, Educaţia părinţilor, Ed. MarLink,
Bucureşti.
Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., 1997, Educaţia părinţilor. Strategii
şi programe. Ghid pentru formarea formatorilor, EDP, Bucureşti.
S9 s10 s11 s12

Prezentare on-line, cu
suport power point,
analiza produselor
activității, dezbatere.

2 ore
S13 s14

Bibliografie
Referinţe principale:

Botiş, A., Tarău, A., 2004, Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să răneşti, ASCR, Cluj-Napoca.

Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace, Tritonic, Bucureşti.

Manes, S (coord.) (2008), 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor, Ed. Polirom, Iaşi.

Miller, J.G., Miller, K.G., 2013, Cum să formezi caracterul copiilor. Metoda responsabilităţii personale, Polirom, Iaşi.

Neacşu, I., 2015, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Polirom, Iaşi.

Negreț-Dobridor, I., Pânișoară, I.O., 2005, Știința învățării, Polirom, Iași.
Referinţe suplimentare:

Baciu, A., Cazan, C.M., Chendrea, C., Cobzariu, C., Ioachim, M., Mihalcea, T., Oneţ, C., 2006, Educaţia părinţilor, Ed. MarLink,
Bucureşti.

Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de disciplinat, şapte abilităţi de bază pentru a transforma conflictul în cooperare, Aramis, Bucureşti.
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi
din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei a fost dimensionat în funcție de atribuțiile profesionale specifice profesorilor pentru învățământul preșcolar.

10. Evaluare
Tip
activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare
Abilitatea de a analiza metode și tehnici de parenting și practici
parentale din perspectiva adaptării lor la nevoile de dezvoltare ale
copiilor în copilăria timpurie;
Abilitatea de valorificare a modalităților de învățare la vârsta
adultă prin metode și strategii aplicate în proiectarea activităților
educaţionale pentru părinţi.
Abilitatea de a proiecta programe/ activități educaţionale pentru
părinţi (proiect de educație a părinților)
Abilitatea de a analiza calitatea unor programe / proiecte de
activităţi de educaţie a părinţilor (fișă de analiză intercolegială a
unui proiect de activitate ).
Abilitatea de a utiliza adecvat tehnici de educație a părinţilor în
cadrul unor strategii de asistenţă educațională a familiei (strategie
de intervenție propusă pentru o situație specifică);

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Test grilă pe platforma Moodle
(săptămâna a 14-a din semestru)

60%

20% proiect
Analiza produselor activității
încărcate pe platforma Moodle

10% fisa de analiza a
proiectului unui coleg
10%participare
In cadrul seminarului

10.6 Standard minim de performanţă





Utilizează corect concepte teoretice din domeniul parentingului și a teoriilor explicative ale învățării la vârsta adultă,
Proiectează adecvat activități de educație a părinților utilizând metode și strategii de educație a adulților,
Elaborează materiale-suport pentru activitățile educationale pentru părinți,




Își analizează și apreciază obiectiv activitățile educaționale pentru părinți,
Oferă feedback în scris proiectelor educaționale pentru părinți propuse de către colegi.

Data completării
28.09.2021

Data avizării în departament
28.09.2021

Titular de curs
conf. univ. dr. Simona Butnaru

Titular de seminar
conf. univ. dr. Simona Butnaru

Director de departament
Prof. univ. dr. Alois Gherguț

