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

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

2. Date despre disciplină
Practica - plan de acţiune cu grupa de copii
şi clasa de elevi

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
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Conf. univ. dr. Ioana Todor
2.6. Tipul de evaluare
C

Cod: MET 1106

2.7 Regimul disciplinei

O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care 3.2 curs
din care 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
14 din care 3.5 curs
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
111
3.8. Total ore din planul de învăţământ
14
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

1
14
ore

111
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
•

4.1 de curriculum

•

4.2 de competenţe

Cunoştinţe de bază dobândite în cadrul disciplinelor studiate la masterat pe
parcursul acestui semestru;
Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint,
InternetExplorer).

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
•
•

5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•

Lectura bibliografiei recomandate
Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate şi asamblarea acestora
într-un portofoliu de evaluare
Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

•
•
•
•

Capacitatea de a proiecta programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse
niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă;
Capacitatea de a realiza activităţi specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul
primar şi preşcolar;
Capacitatea de aplicare a caracteristicilor învăţământului centrat pe elev în proiectarea,
implementarea şi evaluarea curriculum-ului şcolar;
Capacitatea de a utiliza materialele şi produsele de la celelalte discipline ale masterului în
proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice;
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•
•

Competenţe
transversale

•
•
•
•
•

Capacitatea de a proiecta, realiza şi evalua proiecte şi programe educaţionale;
Capacitatea de proiecta, desfăşura şi evalua intervenţii psihopedagogice corespunzătoare
nevoilor copilului;
Atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia didactică şi faţă de elevi;
Atitudini pozitive de lucru în cadrul unei echipe interdisciplinare;
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;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Obiectivul general al parcursului de studiu al disciplinei îl constituie dobândirea de
7.1 Obiectivul
către studenţi a competenţelor vizând proiectarea, realizarea şi evaluarea unor
general al
proiecte, programe educaţionale şi intervenţii psihopedagogice corespunzătoare
disciplinei
nevoilor copilului;
Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:
• Să-şi dezvolte capacitatea de a utiliza materialele şi produsele de la celelalte discipline
ale masterului în proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice;
• Să-şi dezvolte capacitatea de a proiecta, realiza şi evalua proiecte şi programe
educaţionale;
• Să realizeze activităţi specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar
şi preşcolar;
7.2 Obiectivele
• Să-şi dezvolte capacitatea de a proiecta, desfăşura şi evalua intervenţii
psihopedagogice corespunzătoare nevoilor copilului;
specifice
• Să cunoască specificul cercetării procesului de învăţământ (caracteristici, etape, funcţii,
tipuri, metodologie etc.);
• Să-şi dezvolte capacitatea de a colabora cu diferiţi factori educativi, antrenându-i în
activitatea instructiv-educativă;
• Să-şi dezvolte atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia didactică şi faţă de
elevi;
• Să-şi dezvolte atitudini pozitive de lucru în cadrul unei echipe interdisciplinare.
8. Conţinuturi
Curs (unităţi de
învăţare)

Metode de predare

Metode de
predare

8.2 Seminar/laborator (tematicile pentru dezbateri şi aplicaţii)
1.

2.

Identificarea unor direcţii de cercetare cu referire la legătura
dintre şcoală şi comunitate. Analiză SWOT.
Derularea unei anchete/interviu (cercetare de teren)
„Valorizarea educaţiei în comunitate”.

cu tema

3. Elaborarea şi aplicarea unei fişe de observaţie psihologice vizând
dezvoltarea personalităţii: fizică, cognitivă, afectivă (de ataşament),
morală (J. Piaget).
4.

5.

Elaborarea unui instrumentar de examinare şi diagnosticare a copiilor
cu CES, în şcoala de masă.
Evaluarea activităţii practice în cadrul grupurilor de practică şi în plen.
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Nr. de ore

Nr. de ore

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

2

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

4

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

4
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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

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
Elaborarea unui portofoliu cu
Fişă de evaluare a
instrumente şi aplicaţii în
portofoliului
10.5 Seminar/laborator
conformitate cu standardele
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

Data avizării în Departament

70
30

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament
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