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 „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
de Drept şi Ştiinţe Sociale
pentru Pregătirea Personalului Didactic
Ştiinţe ale educaţiei
Masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Dezvoltări contemporane în teoria şi practica
Cod: MET1202
instruirii în educaţia timpurie
Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia
Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia
2 2.6. Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei
O

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care 3.2 curs
2
din care 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
42 din care 3.5 curs
28 din care 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs pe platformele electronice (aria B ISPEF)
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren (aria D ISPEF)
Pregătire seminarii/laboratoare/activităţi practice, referate, proiecte, portofolii (aria C ISPEF)
Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.
Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor
enumerate mai sus.
3.7. Total ore studiu individual
83
3.8. Total ore din planul de învăţământ
42
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

1
14
ore
36
30
17
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum


4.2 de competenţe

Cunoştinţe de bază în domeniul didacticii activităţilor de educaţie preşcolară
şi a şcolarităţii mici dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, prin
experienţă profesională sau/şi în contexte nonformale ori informale de
învăţare.
Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint,
InternetExplorer).

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului







Participare activă
Lectura suportului de curs
Lectura bibliografiei recomandate
Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate şi asamblarea acestora
într-un portofoliu de evaluare
Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale






cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a conceptelor fundamentale privind educaţia timpurie şi
mica şcolaritate, provenite din literatura de specialitate a țărilor europene ;
cunoştinţe şi abilităţi de construire şi validare a metodologiei didactice specifice educaţiei
timpurii şi şcolarităţii mici, folosită în ţările europene, în scopul interpretării critice şi
aplicării adecvate a informației (puncte tari, puncte slabe – identificare, argumentare);
capacitatea de a argumenta rolului folosirii anumitor strategii didactice în învăţare, la
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Competenţe
transversale





nivelul diferitelor perioade de vârstă ale copilăriei, în elaborarea unor soluţii de optimizare
a practicii educaţionale.
capacitatea de a mobiliza, de a combina şi a utiliza în mod autonom competenţele
profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau
probleme;
atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă
investigării şi explicării fenomenelor educaţionale;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Obiectivul general al parcursului de studiu al disciplinei îl constituie dobândirea de
7.1 Obiectivul
către studenţi a competenţelor vizând cunoaşterea, elaborarea şi gestionarea unor
general al
strategii didactice eficiente, în situaţii de învăţare concrete şi complexe la vârstele
disciplinei
specifice educaţiei timpurii, preşcolarităţii şi şcolarităţii mici.
Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:
 să utilizeze corect şi în contexte variate terminologia specifică în psihopedagogia
educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici;
 să identifice metodologii didactice specifice educaţiei timpurii şi şcolarităţii mici,
folosită în ţările europene;
 să propună oportunităţi noi de abordare a metodelor şi procedeelor folosite în procesul
7.2 Obiectivele
didactic, în educaţia timpurie şi în şcolaritatea mică;
specifice
 să selecteze şi să aplice metodele de strategii didactice pentru educaţia timpurie şi
şcolaritatea mică, specifice României şi altor ţări europene;
 să construiască proiecte educaţionale, bazate pe strategii didactice coerente, care
stimulează dezvoltarea integrală a personalităţii copiilor;
 să elaboreze modele de proiectare prin aplicarea soluțiilor educaționale utilizate în
țările europene şi adaptate specificului românesc;

8. Conţinuturi
8.1. Curs (unităţi de învăţare)
1.Introducere în didactică modernă.
- Conceptul de didactică. Direcţii de dezvoltare.
- Obiectul de studiu al didacticii.

Metode de predare

Nr. de ore
2

2. Procesul de învăţământ, referenţial teoretic şi practic al didacticii.
- Perspectiva structurală şi procesuală de definire a procesului de învăţământ.
- Modele ale procesului de învăţământ.
- Caracterul formativ-educativ al procesului de învăţământ.
- Organizarea didactică a ofertei de informaţie.
- Radiografia procesului de învăţare.
3. Tendinţe în didactica modernă
- Raportul dintre Didactica generală şi Didactica specială
- Didactica universitară- necesitate stringentă
- Direcţii de dezvoltare a didacticii contemporane.
- Centrarea pe elev- obiectiv al didacticii actuale.
- Formarea de competenţe, scop al demersului didactic
4. Caracteristici ale didacticii din perspectiva cognitivistă
- Finalităţile educaţiei în viziunea psihologiei cognitive.
- Concepţia curriculară asupra conţinurilor învăţământului în viziunea
psihologiei cognitive.
- Metodologia instruirii în perspectivă cognitivistă.
- Principiile didactice în viziunea psihologiei cognitive.
- Redimensionarea strategiilor de evaluare în perspectivă cognitivistă.
5. Instruirea interactivă- o provocare actuală în teoria şi practica
pedagogică românească
- Caracteristici generale ale pedagogiei interactive.
- Profilul practicilor didactice activizante.
6. Repere metodologice pentru o pedagogie interactivă operaţională
- Valorificarea teoriei inteligenţelor multiple.
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- Metode de dezvoltare a spiritului activ.
- Metode de dezvoltare a spiritului critic.
- Metode de dezvoltare a spiritului creativ.
7. Importanța dezvoltării profesionale în cariera didactică
- Profesorul şi valorile sale.
- Nouă paradoxuri ale evaluării personalului didactic.
8.2 Seminar/laborator (tematicile pentru dezbateri şi aplicaţii)
1.Introducere în didactică modernă.
- Direcţii de dezvoltare în educaţia timpurie.
2. Procesul de învăţământ, referenţial teoretic şi practic al didacticii.
- Perspectiva structurală şi procesuală de definire a procesului de învăţământ.
- Modele ale procesului de învăţământ. Aplicaţii în educaţia timpurie.
3. Tendinţe în didactica modernă
- Direcţii de dezvoltare a didacticii contemporane.
- Centrarea pe elev- obiectiv al didacticii actuale.
- Formarea de competenţe, scop al demersului didactic
4. Caracteristici ale didacticii din perspectiva cognitivistă
- Finalităţile educaţiei în viziunea psihologiei cognitive.
- Principiile didactice în viziunea psihologiei cognitive. Aplicaţii în educaţia
timpurie.
5. Instruirea interactivă- o provocare actuală în teoria şi practica
pedagogică românească
- Profilul practicilor didactice activizante. Aplicaţii în educaţia timpurie.
6. Repere metodologice pentru o pedagogie interactivă operaţională.
Aplicaţii în educaţia timpurie.
- Valorificarea teoriei inteligenţelor multiple.
- Metode de dezvoltare a spiritului activ.
- Metode de dezvoltare a spiritului critic.
- Metode de dezvoltare a spiritului creativ.
7. Importanța dezvoltării profesionale în cariera didactică
- Profesorul şi valorile sale.
- Nouă paradoxuri ale evaluării personalului didactic.

Prelegere,
Conversaţie,
Suporturi video
Metode de
predare
Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Nr. de ore
2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de masterat,
fiind în acord cu aşteptările comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale angajatorilor
din domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici.

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Volumul şi corectitudinea
Lucrare scrisă
cunoştinţelor
10.4 Curs
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
Elaborarea unui portofoliu cu
instrumente şi aplicaţii în
Fişă de evaluare a
conformitate cu standardele
portofoliului
10.5 Seminar/laborator
precizate
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

30
10
10
40
10

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

______________

______________________

_________________________

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament

______________

______________________
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