
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei
1.3 Departamentul Ştiinţe ale educaţiei
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei

1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Strategii de dezvoltare personală în învățământul preșcolar și primar
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Claudia Crișan

2.3 Titularul activităţilor de seminar -
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2
Tutoriat 1
Examinări 1
Alte activităţi: ..................

3.7 Total ore studiu individual 8

3.8 Total ore pe semestru 50

3.9 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Parcurgerea curriculumului aferent disciplinelor Teoria şi metodologia curriculumului, 

Teoria şi metodologia evaluării didactice, Teoria instruirii, Strategii de dezvoltare a gândirii 
critice, Managementul învățării eficiente, Psihologie generală și psihologia dezvoltării, 
Psihologia personalității

4.2 de competenţe Utilizarea operaţională a conceptelor psihopedagogice studiate anterior şi în paralel

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului  Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice desfăşurate în spirit 

activizant, euristic, problematizant.

6. Competenţele specifice acumulate



Competenţe profesionale
1. Managementul procesului instructiv-educativ şi al 

activităţilor specifice acestuia în învăţământul 
primar şi preşcolar

2. Managementul clasei de elevi şi al grupei de 
preșcolari

Rezultate ale învățării
1.1. Absolventul  proiectează  programe  de  instruire  sau  de

intervenție  educaţională  pentru  învăţământul  primar  şi
preşcolar,  în scopul realizării de intervenţii educaţionale
cu rol compensator, corectiv, ameliorativ, formativ etc.

1.2. Absolventul proiectează activități educaţionale și situații
de învățare pentru învăţământul primar şi preşcolar pentru
obţinerea  unor  experienţe  de  învăţare  benefice
educabilului

1.3. Absolventul conduce și realizează activități educaţionale
specifice  învăţământului  primar  şi  preşcolar,  cu
respectarea  normativităţii  didactice,  în  vederea  atingerii
finalităţilor educaţionale preastabilite

1.4. Absolventul  realizează  demersuri  de  documentare,
cyberdocumentare,  selectare,  prelucrare,  adaptare  şi
accesibilizare  a  conţinuturilor  curriculare,  valorificând
paradigmele  educaţionale  actuale  (centrarea  pe educabil
axarea  pe  competențe,  abordarea  curriculară,  abordarea
integrată,  activizarea  instruirii,  diferenţierea  instruirii,
paradigma educaţiei virtuale ș.a.)

2.1.  Absolventul  asigură  gestionarea  colectivului  de
preşcolari/  elevi,  ţinând  cont  de  variabilele  care  definesc
contextul intern şi extern al instruirii (statutul lecţiei/ activităţii
didactic  în  sistemul  activităţilor  didactice,  locul  desfăşurării
lecţiei/  activităţii  didactice,  particularităţile  clasei/  grupei,
gradul de interculturalitate, strategiile didactice etc.)
2.2.  Absolventul  aplică  strategii  de  adaptare  şi  integrare
școlară și socială a elevilor în mediul educaţional şi social al
instituţiei de învăţământ, prin dobândirea unor experienţe noi,
organizate  şi  complexe,  diferite  de  cele  din  familie,  care
contribuie la dezvoltarea armonioasă, intelectuală, emoţională
şi fizică a copilului
2.3. Absolventul aplică strategii personalizate de prevenire și
înlăturare  a  dificultăţilor  şi  tulburărilor  emoţionale  şi  de
comportament  şi  strategii  de  asigurare  a  stării  de  bine  a
copilului, în vederea sprijinirii  integrării  școlare și sociale a
elevilor



Competenţe transversale
1. Comunicarea şi cooperarea eficiente în contexte 

profesionale specifice domeniului ştiinţelor 
educaţiei

2. Dezvoltarea în carieră şi managementul carierei 
profesionale

Rezultate ale învățării
1.1. Absolventul  este  capabil  să  se  implice  în  procese  de

comunicare interpersonală în cadrul cărora se realizează
schimburi  interpersonale  reciproce  de  mesaje,
semnificaţii, decizii, judecăţi de valoare, stări afective şi
influenţări  referitoare  la  procesele  educaţionale,  cu
ajutorul  componentelor  repertoriilor  comunicaţionale
proprii

1.2. Absolventul este capabil să coopereze eficient în echipe
de  lucru  profesionale,  interdisciplinare,  specifice
desfăşurării  proiectelor  şi  programelor  din  domeniul
ştiinţelor educaţiei, cu respectarea normelor de conduită
proprii domeniului educației

1.3. Absolventul poate să realizeze consilierea,  orientarea şi
asistarea  psiho-pedagogică  a  diverselor  categorii  de
persoane  şi  grupuri  educaţionale/  profesionale
(preşcolari/ şcolari mici/ elevi, familii, profesori, angajaţi
etc.) pentru ameliorarea implicării acestora în procesele
educaționale

1.4. Absolventul  este  capabil  să  identifice  multiplele
interdependenţe  funcţionale  dintre  (auto)planificarea
carierei individuale, planificarea carierei organizaţionale
şi (auto)dezvoltarea carierei, pentru asigurarea succesului
individual și organizațional

2.1. Absolventul  poate utiliza metode şi  tehnici  eficiente de
învăţare  pe  tot  parcursul  vieţii,  în  vederea  formării  şi
dezvoltării profesionale şi personale continue

2.2. Absolventul  poate  să  valorifice  în  contexte  formale
achiziţiile  dobândite  de  în  contexte  nonformale  şi
informale,  aplicând  principiul  învăţării  pe  parcursul
întregii vieţi și principiul transferabilității

2.3. Absolventul este capabil să îşi autoevalueze şi amelioreze
continuu  practicilor  profesionale  şi  evoluţia  în  carieră,
pentru  analizarea  critică  a  propriilor  realizări,  activităţi,
performanţe,  rezultate,  competenţe,  comportamente,
conduite, trăiri afective

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

Clarificarea diferitelor aspecte teoretice şi practice privind activitățile de dezvoltare 
personală specifice nivelului de învățământ preșcolar și primar.  

7.2 Obiectivele specifice  Încadrarea disciplinei dezvoltare personală la nivelul curriculumului școlar

 Definirea şi operaţionalizarea conceptelor de specialitate: autocumoștere, învățare 
autoreglată, inteligență socio-emoțională, autoeficacitate, stil de viață, etc

  Asimilarea conceptelor şi a mecanismelor referitoare conceperea, elaborarea, 
implementarea si evaluarea programelor de dezvoltare personală specifice nivelului 
primar și preșcolar

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Modulul 1. Dezvoltare personală; delimitări conceptuale

1. Dezvotarea personală- delimitări conceptuale și
teorii care stau în spatele constructului
2. Caracteristicile  personale  care  facilitează
succesul și starea de bine

Expunerea
Prelegerea interactivă
Conversaţia euristică
Explicaţia
Reflecţia individuală şi 
colectivă

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ

Modul 2.  Dezvoltare  personală – încadrarea  disciplinei  la
nivel de curriculum școlar

1. Scurt  istoric  al  abordării  conceptului  de
dezvoltare personală la nivel curricular
2. Specificul  activităților  de  dezvoltare
personală  la  nivel  preșcolar  (rutine,  tranziții,
activități de după-amiază, opționale)
3. Specificul  activităților  de  dezvoltare
personală la nivel primar

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală şi 
colectivă
Explicaţia
Problematizarea

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ



Modul  3.  Conținuturile  vizate  în  activitățile  Dezvoltare
personală nivel preșcolar și primar

1. Autocunoașterea și stil de viață sănătos
2. Inteligența socio-emoțională 
3. Aspecte  specifice  ale  organizării  învățării  și

pregătirii  pentru viață  a  școlarului  mic.  Învățarea
autoreglată

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală şi 
colectivă
Explicaţia
Problematizarea
Film didactic

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ

Modul  4.  Metodologia  predării  disciplinei  Dezvoltare
personală, nivel preșcolar și primar

1. Contextul  de  realizare  a  activităților  de
dezvoltare personal
2. Metode  și  strategii  didactice  utilizate  în
activitățile de dezvoltare personală

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală şi 
colectivă
Explicaţia
Problematizarea
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Caracteristicile  personale  care  facilitează  succesul  și  starea  de
bine

Problematizare
Conversație euristică

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor



Analiză documente

Documente curriculare cu trimitere spre conceptul de dezvoltare 
personală

Problematizare
Conversație euristică
Analiză documente

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ

Planificarea calendaristică Disciplina Dezvoltare personală Problematizare
Conversație euristică
Analiză documente

Întocmire documente

Elaborare proiecte didactice pentru activități de Autocunoaștere
la nivel preșcolar și primar

Dezbatere 
Reflecţie personală
Exercițiul
Învățarea prin colaborare

Întocmire proiecte de activitate 
și susținerea acestora

Elaborare proiecte didactice pentru activități ce implică 
dezvoltarea socio-emoțională la nivel preșcolar și primar

Dezbatere 
Reflecţie personală
Exercițiul
Învățarea prin colaborare

Întocmire proiecte de activitate 
și susținerea acestora

Elaborare proiecte didactice pentru activități ce implică 
dezvoltarea managementului învățării 

Dezbatere 
Reflecţie personală
Exercițiul
Învățarea prin colaborare

Întocmire proiecte de activitate 
și susținerea acestora

Elaborarea de opționale în sfera dezvoltățrii personale a copiilor 
din ciclul preșcolar și primar

Dezbatere 
Reflecţie personală
Exercițiul
Învățarea prin colaborare

Întocmire programe opțional  și 
susținerea acestora
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Disciplina asigură consolidarea competențelor didactice de factură formativă dar și dotarea cursanților cu abilitățile 
necesare promovării/adaptării cu succes la schimbările și dinamica fenomenului educațional contemporan 



10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală
10.4 Curs Corectitudinea răspunsurilor Examen scris 50 %

10.5. Seminar Capacitatea de a realiza analize 
reflexive şi critic-constructive, 
inferenţe, transferuri cognitive şi 
exerciţii aplicative

Referate
Portofolii

50%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi sesizarea interdependenţelor dintre ele.
 Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de ilustrări, în realizarea de exerciţii aplicative, în elaborarea

de lucrări.
 Valorificarea achiziţiilor proprii altor discipline pedagogice studiate în paralel, în oferirea de exemplificări şi de ilustraţii

practice.
 Asimilarea de noţiuni teoretice şi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, reflectat de curriculum

universitar, în conformitate cu prevederile cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior

Data completării                       Semnătura titularului de curs
Aprilie 2020 Lector univ dr. Claudia Crișan

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament
Aprilie 2020


