FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu I / Semestrul 2
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

1.2 Facultatea

de Drept şi Ştiinţe Sociale

1.3 Departamentul

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

1.4 Domeniul de studii

Drept si Stiinte Sociale/ Educatie fizica si sportiva/ Kinetoterapie si motricitate
speciala
Licenţă – Program de formare psihopedagogică - Nivel I

1.5 Ciclul de studii
2. Date despre disciplină

Pedagogie I.
Fundamentele pedagogiei
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Lect.univ.dr. Herman Iulia
Asist. univ. drd. Felea Maria
II 2.6. Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

2.1 Denumirea disciplinei
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
4
din care 3.2 curs

2

din care 3.3 seminar/laborator

3.4 Total ore din Planul de învăţământ

28

din care 3.6 seminar/laborator

56

din care 3.5 curs

MP1 1202

O

2
28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat
Examinări

11
2

Alte activităţi....

0

3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru

69
56
125

3.10 Numărul de credite

5

* 3.8. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS).
** 3.9. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ.
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
•
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Psihologia Educatiei

•

Participare activă

•
•
•
•

Lectura bibliografiei recomandate
Documentare suplimentară
Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
Participare activă

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1 Proiectarea activitatii didactice
C2 Conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare
C3 Evaluarea activităţii educaţionale
C5 Cunoaşterea,consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor

Competenţe
transversale

CT2 Managementul carierei şi dezvoltare personală

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
•
Dezvoltarea capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor pedagogice pentru optimizarea
7.1 Obiectivul general
procesului de predare-învăţare
al disciplinei
•
Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice pentru un cadru didactic

7.2 Obiectivele
specifice

Prin parcurgerea disciplinei, studenţii vor fi capabili:
- să definească adecvat termenii şi conceptele cu care operează pedagogia
- să identifice corect referinţele empirice ale conceptelor pedagogice şi semnificaţiile conceptuale
ale fenomenelor educaţionale;
- să analizeze relaţia între educaţie, personalitate şi societate
- să propună modalităţi de articulare şi integrare a tipurilor şi formelor existente de educaţie
- să analizeze conceptul de educaţie permanentă şi sistemul instituţional întemeiat pe acest
principiu
- să definească/ să operaţionalizeze obiectivele educaţionale;
- să aplice pe situaţii concrete criteriile de selecţie şi organizare a conţinuturilor educaţiei;
- să opereze cu conceptele, structurile şi tipologiile curriculare în analiza Curriculum-ului şcolar
(naţional)
- să propună modalităţi şi cerinţe privind elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii;
- să contureze o imagine globală şi relevantă asupra problematicii educaţiei şi pedagogiei

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1.Pedagogia – ştiinţă a educaţiei; fundamente epistemologice:
- condiţiile şi structura pedagogiei ca ştiinţă;
- pedagogia ca unitate a teoriei, metodologiei, tehnologiei
şi deontologie educaţionale;
- pedagogia şi ştiinţele educaţiei;
- pedagogia – ştiinţă integrativă a educaţiei.
2. Educaţia ca obiect de studiu al pedagogiei:
- educaţia: domeniu real şi obiect epistemic;
- dimensiunile ontice ale educaţiei (teleologică, axiologică, socială,
psiho-individuală, economică);
- structura educaţiei ca domeniu real şi ca obiect de studiu
al pedagogiei;
- educaţia şi provocările lumii contemporane; educaţia în societatea
bazată pe cunoaştere.
3. Perspective de analiză şi conceptualizare a educaţiei:
- educaţia ca acţiune socială eficientă (perspectiva praxiologică);
- educaţia ca interacţiune specific umană (perspectiva psihosocială);
- educaţia ca investiţie în capitalul uman (perspectiva economică);
- educaţia ca proces de management al clasei şi al organizaţiei
(perspectiva managerială);
- abordarea funcţională şi funcţiile educaţiei;
- abordarea educaţiei pe axa formal-nonformal-informal.
4. Componente şi modalităţi ale educaţiei:
- componentele educaţiei complexe şi armonioase a personalităţii
(intelectuală, morală, estetică, religioasă, tehnologică, fizică);
- noi domenii şi modalităţi ale educaţiei;
- informatizarea şi educaţia la distanţă
5. Educaţia permanentă – realitate şi paradigmă:
- educaţia adulţilor: origine, evoluţie, factori;
- relaţia formare iniţială - formare continuă;
- educaţia recurentă;
- educaţia de bază şi stratificarea educaţiei;
- educaţia permanentă ca soluţie la criza expansiunii educaţionale;
- educaţia permanentă ca paradigmă pedagogică integrativă;
- educaţia permanentă (life-long-education) din perspectiva
Cadrului European al Calificărilor (EQF).
6. Finalităţile educaţiei – temă fundamentală a pedagogiei:
- finalităţile educaţiei – un concept pedagogic integrator;
- idealul şi idealurile educaţionale – concept şi schiţă istorică
- scopurile educaţiei;
- obiectivele educaţionale: concepte şi taxonomii;

Metode de predare
Prelegere,
Dezbatere
Explicaţie

Ştiu - vreau să ştiu- am învăţat,
prelegerea, dezbaterea,
exemplul demonstrativ.

Nr. de ore

2

2

Studiul de caz, dezbaterea,
eseul de cinci minute.
2

Prelegerea, sinectica,
conversatia euristică

Brainstorming, explicaţia,
conversaţia euristică, cvintetul.

2

2

Prelegere,
Exemplificări
Dezbatere
2

- operaţionalizarea obiectivelor educaţionale: proceduri, aplicaţii;
- definirea obiectivelor prin analiza de competenţe
7. Conţinuturile educaţiei şi învăţământului:
- conţinuturile: concept, structură, tipologie;
- tradiţional şi modern în abordarea conţinuturilor educaţiei;
- conceptul de „cunoştinţe şcolare” – abordări contemporane;
- elaborarea conţinuturilor, surse şi criterii de selecţie şi organizare;
- problema integrării conţinuturilor şi soluţiile posibile..
8.. Curriculum-ul – un concept pedagogic integrator:
- conceptul de curriculum; perspective şi tendinţe în analiza
conceptuală a curriculum-ului;
- impactul scindării geopolitice şi al globalizării asupra reformelor
curriculare;
- curriculum-ul şi cercetarea din ştiinţele educaţiei;
- curriculum-ul sub semnul reconsiderărilor contemporane.
9. Structuri şi tipologii curriculare:
- core curriculumul şi variantele sale;
- curriculum-ul diferenţiat şi variantele sale;
- curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii (variante
şi criterii de decizie);
- structura curriculum-ului şi profilul de formare;
- alte delimitări în tipologia;
- curriculum-ul universitar.
10.Cercetarea, proiectarea şi dezvoltarea curriculară:
- procesul şi normele proiectării curriculare;
- factorii proiectării şi dezvoltării curriculare;
- orientarea curriculum-ului;
- modele de proiectare şi organizare a curriculum-ului
11.Modele de proiectare şi organizare a curriculum-ului. Produsele
curriculare:
- planul de învăţământ;
- programa şcolară (fişele disciplinelor);
- manualele şcolare;
- alte suporturi curriculare (ghiduri, soft-uri educaţionale, metodici,
auxiliare didactice).
12. Managementul curricular în sistemul creditelor de studii:
- creditele de studii: concept, proprietăţi, determinare şi utilizare;
- creditele de studii ca instrument de gestionare raţională
a timpului de învăţare;
- creditele ca sistem de transfer şi recunoaştere a studiilor (ECTS);
- criterii de alocare a creditelor de studii pe discipline şi activităţi
de învăţare;
- creditele de studii şi evaluarea
13.Proiectarea, implementarea evaluarea şi monitorizarea curriculmului .
14. Produse curriculare. Aplicaţii .

Ştiu - vreau să ştiu- am învăţat,
prelegerea, dezbaterea,
exemplul demonstrativ.

Studiul de caz, dezbaterea,
eseul de cinci minute.

Prelegerea, sinectica,
conversatia euristică

Brainstorming, explicaţia,
conversaţia euristică, cvintetul.

Prelegere,
Dezbatere
Învăţare prin descoperire

Ştiu - vreau să ştiu- am învăţat,
prelegerea, dezbaterea,
exemplul demonstrativ.

Studiul de caz, dezbaterea,
eseul de cinci minute.
Prelegere,
Exemplificări
Dezbatere
Învăţare prin descoperire

2

2

2

2

2

2

2

2
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Metode de predare
Nr. de ore
8.2 Seminar/laborator
1. SEMINAR METODIC
Explicaţia
Rolul pedagogiei în formarea iniţială a profesorilor.
Conversaţia

Orientarea conceptuală a seminarilor.

Învăţarea prin descoperire

2

2. PEDAGOGIA –ŞTIINŢA EDUCAŢIEI
Ştiu - vreau să ştiu- am
Constituirea pedagogiei ca ştiinţă.
învăţat, prelegerea,
Sistemul ştiinţelor pedagogice.
dezbaterea, exemplul
2
Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe.
demonstrativ.
3.EDUCAŢIA – OBIECT DE STUDIU AL PEDAGOGIEI
Educaţia – obiect al pedagogiei : delimitări conceptuale.
Studiul de caz, dezbaterea,
Structura acţiunii educaţionale.
eseul de cinci minute.
Funcţiile educaţiei.
2
Caracteristicile educaţiei.
4.DIVERSIFICAREA CÂMPULUI EDUCAŢIEI
Formele educaţiei şi interdependenţa lor.
Prelegerea, sinectica,
4
Educația formală,nonformlă,informală.
conversatia euristică
Educaţia permanentă.
5.LATURILE EDUCAŢIEI
Educaţia intelectuală.
Educaţia morală.
Brainstorming, explicaţia,
Educaţia estetică.
conversaţia euristică,
4
Educaţia fizică.
cvintetul.
Educaţia profesională.
Noi domenii ale educaţiei.
6. EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
Explicaţia
Sistemul de învăţământ din România
Conversaţia
Direcţii în reforma sistemului de învăţământ
Învăţarea prin descoperire
2
7.PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT. MODALITĂŢI DE ABORDARE
Explicația, dezbaterea,
Definirea conceptelor: sistem de învăţământ, proces de învăţământ.
eseul de cinci minute.
Note definitorii ale procesului de învăţământ.
4
Modalităţi de abordare a procesului de învăţământ.
Abordarea sistemică a procesului de învăţământ. Abordarea interacţională
a procesului de învăţământ.
Modelul comunicaţional al procesului de învăţământ.
8.OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAŢIONALE.
Învăţarea prin descoperire
PROCEDURI DE OPERAŢIONALIZARE
Dezbaterea
Finalităţile educaţiei: ideal, scopuri şi obiective educaţionale.
Studiul de caz
Clasificarea obiectivelor educaţionale.
Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale.
Delimitări conceptuale: operaţionalizare, obiective operaţionale.
4
Condiţiile elaborării obiectivelor operaţionale.
Proceduri de operaţionalizare a obiectivelor educaţionale.
9.CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - COMPONENTĂ A
Explicaţia
CURRICULUM-ULUI
Conversaţia
Delimitări conceptuale: conţinut al învăţământului, conţinut al educaţiei,
Învăţarea prin descoperire
curriculum
Surse şi criterii de selecţie a conţinutului
4
Obiectivarea conţinutului învăţământului: plan de învăţământ, programa
şcolară, manual şcolar
Modalităţi inovatoare în structurarea conţinuturilor: interdisciplinaritatea,
organizarea modulară, organizarea integrată, organizarea conţinuturilor în
perspectiva informatizării învăţământului, organizarea diferenţiată a
conţinuturilor
Clasificarea tipurilor de curriculum
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* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2.

* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de
aprofundare a tematicii.
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator,
eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină.
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 licenţă, fiind în acord cu
aşteptările comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale angajatorilor din domeniul educaţional

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
Volumul şi corectitudinea
Lucrare scrisă
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
10.4 Curs
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
Originalitatea
Lucrare scrisă
Susţinerea unui referat
Fişă de evaluare seminar
10.5 Seminar/laborator
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
10.6 Standard minim de performanţă
1. 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

10.3 Pondere din nota finală
30
10
10
10
30
10

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

24.09.2020

Lect. univ. dr. Iulia Herman

Asist. univ. drd. Felea Maria

Data avizării în Departament
28.09.2020

Semnătura Directorului de Departament
conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina

