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 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Drept şi Ştiinţe Sociale
DPPD
Ştiinţe ale educaţiei
Masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Proiectarea educaţională a activităţilor cu
MET 2101
grupa/clasa de copii/elevi
Prof. univ. dr. Ludușan Marioara
Prof. univ. dr. Ludușan Marioara
1 2.6. Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei
Obl.

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)
 Cunoştinţe de bază în domeniul didacticii activităţilor de educaţie timpurie şi a
4.1 de curriculum
şcolarităţii mici dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, masterat, prin
experienţă profesională sau/şi în contexte nonformale ori informale de învăţare.
 Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint,
4.2 de competenţe
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
 Cunoştinţe:
- structuri funcţionale şi flexibile de concepte fundamentale legate de proiectarea didactică,
educaţională în sens larg
- cunoştinţe bine structurate legate strategiile şi modelele de proiectare
 Capacităţi - abilităţi:
Competenţe
- capacităţi cognitive fundamentale necesare pentru abordarea eficientă a oricărui conţinut
profesionale
nou ce se cere aprofundat
- Capacitatea de a argumenta semnificaţia rolul proiectării
- Capacitatea de a crea situaţii de învăţare adecvate finalităţilor urmărite
 Set atitudinal şi, în general, de trăsături de personalitate, complet şi pozitiv elaborat ca
ancora de susţinere a unui comportament profesional eficient şi creativ
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Competenţe
transversale





autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a
propriei activităţi profesionale;
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;
asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor
instituţii;
atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă
investigării şi explicării fenomenelor educaţionale;
echilibru caracterial, atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor pozitive
autentice ale comunităţii sociale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul  dezvoltarea unui set funcţional de cunoştinţe şi competenţe specifice proiectării eficiente a
general al
activităţii educaţionale la vârste mici în contextul specific al disciplinelor abordate şi în acord
disciplinei
cu particularităţile de dezvoltare a copilului
 Dezvoltarea unei structuri funcţionale şi flexibile de concepte fundamentale legate de
proiectarea activităţilor didactice şi educaţionale, în general, în antepreşcolaritate, preşcolaritate
şi şcolaritatea mică;
 Dezvoltarea capacităţii de a analiza demersurile implicate în proiectarea didactică;
7.2.
 Realizarea unor analize de nevoi cu scopul optimizării activităţilor de proiectare curriculară;
Obiectivele
 Dezvoltarea capacităţii de proiectare la nivel macro şi micro educaţional;
specifice
 Dezvoltarea abilităţilor cognitive prin exersare pe conţinuturi legate de proiectarea
educaţională ;
 Dezvoltarea unei atitudini pozitive pentru domeniul de profesionalizare fundamentată pe o
corecta înţelegere a importanţei realizării componentei proiectare în manieră eficientă şi
adecvată situaţiilor concrete din unităţile de învăţământ;
8. Conţinuturi
8.1. Curs (unităţi de învăţare)
1. Curriculum – faza proiectivă la nivel macro şi micro
2. Strategii educaţionale pe diferite paliere de analiză
3. Situaţia şi experienţa de învăţare puncte centrale ale
demersurilor de proiectare didactică
4. Modele de proiectare
5. Aspecte specifice ale proiectării pe niveluri de şcolaritate:
preşcolar - şcolar mic
6. Proiectarea un continuum în ontogeneză şi un moment în
demersul educaţional
7. Proiectarea evaluării şi evaluarea proiectării
8.2. Seminar/laborator (tematicile pentru dezbateri şi aplicaţii)
1. Forme, niveluri şi etape ale proiectării curriculare
1.1. Formularea obiectivelor / competenţelor
1.2. Elaborarea unei strategii didactice
2. Proiectarea educaţională la nivel preşcolar şi primar
2.1. Lectura programei şi a manualelor şcolare
2.2. Elaborarea planificărilor calendaristice
2.3. Proiectarea unităţilor de învăţare şi a lecţiilor
2.4. Proiectarea unei situaţii de învăţare
3. Proiectarea activităţilor complementare curriculumului
obligatoriu
3.1. Exerciţii de proiectare curriculară diferenţiată şi personalizată
3.2. Proiectarea activităţilor de consiliere educaţională
3.3. Proiectarea activităţilor integrate
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Metode de predare
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video
Metode utilizate

Nr. ore
4
4
4
4
8
2
2
Nr. ore

Prezentări, aplicaţii, dezbateri

4

Prezentări, aplicaţii, dezbateri

5

Prezentări, aplicaţii, dezbateri
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19. * * *, Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T., 2008
20. * * *, Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă, M.E.C.T., 2008
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

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.
Data completării
_____________

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Marioara Luduşan
______________________

Data avizării în Departament
______________

30
10
10
40
10

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Marioara Luduşan
_________________________

Semnătura Directorului de Departament
Conf. univ. dr. Ioana Todor
_____________________
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10.3 Pondere
din nota finală

