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 studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Licenţă
Pedagogie/Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Profesor/Profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Strategii de dezvoltare a gândirii critice
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Adina Elena Glava
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Adina Elena Glava
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 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
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
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
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numărul de credite
2
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul.
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenţe
•
5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul.
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

ore
10
4
4
2
2

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
PIPP
• Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învăţământul primar şi preşcolar
• Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi
preşcolar
PED
• Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă
• Realizarea programelor educaţionale
• Evaluarea programelor educaţionale
• Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri
educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.)
PIPP si PED
• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale continue

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

•

7.2 Obiectivele specifice

•

Îmbogăţirea repertoriului metodologic al studenţilor cu demersuri
didactice focalizate pe antrenamentul cognitiv şi pe dezvoltarea
gândirii critice a elevilor.
Să aprofundeze principalele teorii, explicitări, concepţii existente în
literatura de specialitate privind statutul şi semnificaţia gândirii
critice;

•

Să aprofundeze modelului stadial al dezvoltării criticismului gândirii

•

Să asimileze fundamentele psihologice şi pedagogice ale preocupării
actuale pentru dezvoltarea criticismului gândirii

•

Să exerseze utilizarea cadrului de proiectare ERR în structurarea
situaţiilor de învăţare

•

Să aprofundeze metodologiia didactică centrată pe dezvoltarea
criticismului gândirii

•

Să aprofundeze particularităţile pe care procesele de predare –
învăţare şi evaluare le primesc în situaţiile didactice orientate spre
dezvoltarea abilităţilor cognitive de nivel superior, în general şi a
gândirii critice, în special.

8. Conţinuturi

8.1 Curs
Gândirea critică - delimitări conceptuale

Metode de predare
Prelegere
interactivă

Observaţii
Prelegerea interactivă se va
construi pe baza
cunoştinţelor şi experienţelor
anterioare evocate de către
studenţi cu privire la
învăţarea şcolară

Modelul stadial al dezvoltării gândirii critice

Prelegere
interactivă
Predarea pentru dezvoltarea abilităţilor de gândire Prelegere
interactivă
critică
Studiul de caz
Introspecţia
Programul LSDGC

Prelegere
interactivă
Exerciţiul

Gândirea critică la vârsta preşcolară

Prelegerea
interactivă

Cadrul de proiectare didactică Evocare / Realizarea

Prelegere
interactivă
Exerciţiul

sensului / Reflecţie şi utilitatea acestuia

Prelegerea va fi punctată de
scurte exerciţii demonstrative
în care studenţii vor fi
implicaţi direct

Valorificarea experienţei
şcolare a studenţilor, în etapa
de evocare a cunoştinţelor
anterioare

Metode şi tehnici de studiu al conţinuturilor şcolare Prelegere
interactivă
non-literare
Exerciţiul
Metode de aprofundare a conținuturilor literare

Prelegere
interactivă
Exerciţiul
Metode didactice care presupun scrierea creativă si Prelegere
interactivă
argumentativă
Exerciţiul
Metode didactice care presupun argumentarea
Metode de învăţare prin cooperare. Învăţarea prin
cooperare. Terminologie. Clasificări. Condiţii de

Prelegere
interactivă
Exerciţiul
Prelegere
interactivă
Exerciţiul

calitate
Cadre metodologice de învăţare prin cooperare

Prelegere
interactivă
Exerciţiul
Modelarea
Gândirea critică şi interogaţia. Interogaţia ca Prelegere
interactivă
instrument de interpretare a realităţii. Tipuri de
Exerciţiul
întrebări utile în interpretarea critică a realităţii, după

Valorificarea experienţei
şcolare a studenţilor, în etapa
de evocare a cunoştinţelor
anterioare

criteriul obiectului interogaţiei
Prelegere
Evaluarea abilităţilor de gândire critică. Criterii de
evaluare a criticismului gândirii . Metode de evaluare a interactivă
gândirii critice. Indicatori comportamentali ai gândirii Exerciţiul
critice
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina Strategii de dezvoltare a gândirii critice permite:
Ocupaţii posibile conform COR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

235902 mentor
235903 consilier şcolar
235905 dezvoltator de e-learning
235102 asistent de cercetare în pedagogie
235103 consilier învăţământ
235106 referent de specialitate învăţământ
235920 Consilier pentru tineret
234101 profesor pt. invatamant primar
234201profesor pt. invatamant prescolar

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Aprofundarea
conţinuturilor didactice
predate
Capacitatea de a utiliza
flexibil conţinuturile
asimilate pentru realizarea
pieselor de portofoliu

Evaluare scrisă

10.3 Pondere din
nota finală
50%

10.5 Seminar/laborator

Implicarea activă în
realizarea produselor de
portofoliu

Evaluare prin portofoliu

50%

Calitatea produselor de
proiectare didactică
incluse în portofoliul de
evaluare
10.6 Standard minim de performanţă
• Raportarea critică şi creativă la conţinuturile învăţării, în demersurile de proiectare didactică iniţiate
•

Utilizarea flexibilă a cunoştinţelor şi experienţelor dobândite, în procesul de decizie curriculară
aferent proiectării situaţiilor de învăţare şi a suporturilor didactice pentru portofoliul de evaluare

Semnătura titularului de curs

