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 Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Licență
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar/ Profesor pentru
învăţământul primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Proiectarea curriculară a domeniilor de conţinut din învăţământul
preşcolar
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 III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO
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
72
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu e cazul
4.2 de competenţe
Nu e cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Nu e cazul
Nu e cazul

ore
42
15
11
2
2

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învăţământul primar şi
preşcolar

Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi
preşcolar

Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari /
şcolari mici

Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ
şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă

Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere
formării şi dezvoltării profesionale continue
 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei

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

Aprofundarea principiilor, reperelor curriculare, practicilor și
modelelor teoretice și aplicative de abordare curriculară a proceselor
instructiv-formative din învățământul preșcolar;
 Să explice și utilizeze sistemului de repere metodice necesare în
proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor didactice din
grădiniţă
 Să descrie specificului proceselor de predare, învăţare și evaluare
în cadrul învăţământului preşcolar.


Să opereze cu concepte din domeniul teoriei curriculum-ului
aplicate în contextul programului educaţional din grădiniţă;



Să abordeze programul curricular preşcolar ca program flexibil,
obiect de dezvoltare şi adaptare continuă;



Să proiecteze situaţii de învăţare variate, adecvate exigenţelor
curriculare din grădiniţă;



Să identifice și să ia în considerare specificul diferitelor tipuri și
categorii de activități didactice specifice curriculum-ului preșcolar,
în activitățile de proiectare curriculară.



Să respecte principiile abordării curriculare a programelor
educaționale în luarea deciziilor de proiectare didactică.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Modul 1: Repere psihopedagogice pentru

Metode de predare
Prelegerea interactivă

Observaţii

înţelegerea specificului învăţării la vârsta
antepreșcolară și preşcolară. Implicaţii pentru
proiectarea şi desfăşurarea activităţilor didactice
(săptămâna 1)

Studiul de caz

Modulul 2: Proiectarea şi dezvoltarea
curriculumului pentru educația timpurie. Repere
valorice, legislative şi documente de proiectare
curriculară (săptămânile 2-4)

Prelegerea interactivă
Dezbaterea
academică

1.
Analiza curriculumului preşcolar din perspectiva
dimensiunii de concepţie a acestuia

Analiza
documentelor
curriculare

Cursul va include secvențe
aplicative, în care studenții
vor fi implicați în analiza
de documente curriculare
și vor exersa proiectarea
curriculară a diferitelor
categorii de documente și
activități didactice

2.
Analiza curriculumului preşcolar din perspectiva
dimensiunii de structură a acestuia


Finalităţile programului
curricular



Conţinuturile didactice



Sugestiile privind strategiile de
instruire şi de evaluare

3.
Repere de proiectare a activităților didactice cu
antepreșcolarii
Modulul 3: Nivele ale proiectării didactice
(săptămânile 5-7)
3.1. Nivelul macropedagogic
3.2. Nivelul micropedagogic şi documentele de
proiectare specifice acestui nivel
a. Proiectarea activităţii anuale
b. Planificarea săptămânală
c. Proiectul tematic
d. Proiectul de activitate didactică

Prelegerea interactivă
Exercițiul

Modulul 4: Elemente de didactică preşcolară.
Tipologia activităţilor didactice din grădiniţă.
Repere metodice pentru proiectarea şi
desfăşurarea acestora (săptămânile 8-12)

Prelegerea interactivă
Exercițiul

Analiza
documentelor
curriculare

Analiza
documentelor
1. Repere în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea curriculare
activităţilor didactice pe domenii experienţiale
Jocul de rol
2. Activităţile integrate – exigenţe în proiectarea şi
desfăşurarea lor în grădiniţă
3. Proiectarea şi desfăşurarea jocurilor şi activităţilor
didactice alese
4. Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de
dezvoltare personală

Cursul va include secvențe
aplicative, în care studenții
vor fi implicați în analiza
de documente curriculare
și vor exersa proiectarea
curriculară a diferitelor
categorii de documente și
activități didactice

Cursul va include secvențe
aplicative, în care studenții
vor fi implicați în analiza
de documente curriculare
și vor exersa proiectarea
curriculară a diferitelor
categorii de documente și
activități didactice

5. Modele acționale în educația la vârsta
antepreșcolară: educația senzorială, specificul
activității de joc: jocul euristic
Modulul 5: Evaluarea în învăţământul preşcolar
(săptămânile 13-14)

Prelegerea interactivă
Exercițiul

1. Norme generale ale evaluării didactice la vârsta
preşcolară
2. Metode de evaluare specifice învăţământului
preşcolar
3. Consemnarea sistematică a rezultatelor evaluării
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Ocupaţii posibile conform COR:



234101 profesor pt. invatamant primar
234201profesor pt. invatamant prescolar

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Participarea efectivă şi
activă la activităţile de
curs

Observare

10%

Evaluare scrisă

90%

Aprofundarea
conţinuturilor didactice
predate
Capacitatea de a utiliza
flexibil conţinuturile
asimilate
Flexibilitate și creativitate
în activitatea de proiectare
didactică

10.6 Standard minim de performanţă
 Utilizarea corectă şi flexibilă a aparatului conceptual specific disciplinei
 Capacitatea de a opera flexibil cu conţinutul de specialitate în vederea rezolvării unor sarcini de
proiectare curriculară şi de tip problemă
 Proiectarea ghidată a unor produse de învăţare conform sarcinilor formulate pentru activitatea de
seminar
Semnătura titularului de curs

