FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu II / Semestrul I

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

1.2. Facultatea

de Drept şi Ştiinţe Sociale

1.3. Departamentul

Ştiinţe sociale şi ale educaţiei

1.4. Domeniul de studii

Ştiinţe ale educaţiei

1.5. Ciclul de studii

Masterat

1.6. Programul de studii/calificarea*

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Cercetator în pedagogie- 235101, Expert învăţământ- 235104,
Referent de specialitate în învăţământ- 235106.

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs

2.2. Cod disciplină
Alternative educaţionale
Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator

Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia

2.5. Anul de studiu

I

II

2.6. Semestrul

2.7. Tipul de evaluare
(E/C/VP)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
saptamana
3.4. Total ore din planul de
42
din care: 3.5. curs
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

E

MET 2104

2.8. Regimul disciplinei (O
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)

2

3.3. seminar/laborator

1

28

3.6. seminar/laborator

14

O

Ore

36

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

30

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

17

Tutoriat

-

Examinări

-

Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual

83

3.8 Total ore din planul de învăţământ*

42

3.9 Total ore pe semestru

125

3.10 Numărul de credite**

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

•

Cunoştinţe de bază în domeniul didacticii activităţilor de
educaţie preşcolară şi a şcolarităţii mici dobândite pe
parcursul studiilor de licenţă, prin experienţă profesională
sau/şi în contexte nonformale ori informale de învăţare.

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

•

Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word,
Excel, PowerPoint, InternetExplorer).

•
•
•
•

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

•

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C3 capacităţi de reflecţie, argumentare privind funcţionarea sistemului de învăţământ,

şi a reformei curriculare în domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici;
C4 capacităţi de proiectare adecvată a intervenţiilor în domeniul educaţiei timpurii şi a
şcolarităţii mici;
C5 cunoştinţe şi capacităţi de abordare diferenţiată şi individualizată a copilului şi
şcolarului mic.
Competenţe transversale

CT2 capacitatea de a comunica în situaţii specifice educaţiei timpurii şi şcolarităţii
mici, în momente diferite şi în contexte diferite;
CT4 disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un
eveniment sau un comportament.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Obiectivul general al parcursului de studiu al disciplinei îl constituie

7.2 Obiectivele specifice

dobândirea de către studenţi a competenţelor vizând cunoaşterea,
elaborarea şi gestionarea unor strategii didactice eficiente, din
perspectiva alternativelor educationale, în situaţii de învăţare
concrete şi complexe, la vârstele specifice educaţiei timpurii,
preşcolarităţii şi şcolarităţii mici.
Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor
fi capabili:
•

•
•
•
•
•

să utilizeze corect şi în contexte variate terminologia
specifică în psihopedagogia educaţiei timpurii şi a
şcolarităţii mici, din perspectiva alternativelor
educaţionale;
să identifice metodologii didactice specifice
alternativelor educaţionale folosite în România şi în
ţările europene;
să propună oportunităţi noi de abordare a alternativelor
educaţionale în procesul didactic, în general, şi în
educaţia timpurie şi în şcolaritatea mică, în special;
să selecteze şi să aplice metodele de strategii didactice
specifice fiecărei alternative educaţionale pentru
educaţia timpurie şi şcolaritatea mică;
să construiască proiecte educaţionale, bazate pe
strategii didactice coerente, care stimulează
dezvoltarea integrală a personalităţii copiilor;
să elaboreze modele de proiectare prin aplicarea
alternativelor educaţionale şi adaptarea acestora
cerinţelor curriculumului românesc;

8. Conţinuturi*
8.1 Curs

Metode de predare

1. Alternativele educaţionale: premise, evoluţii şi argumente
teoretice
1.1. Clarificări conceptuale. Evoluţia aşternativelor educaţionale.

Prelegere,

1.2.Stadiul actual al alternativelor educaţionale. Rezultate ale
evaluărilor instituţionale.

Suporturi video

Conversaţie,

Observaţii
Nr. De ore

Trif, L., (2018),
Alternative
educationale, PPT –
biblioteca UAB

2. Alternativa educaţională Step by step– perspective
teoretice şi aplicative
- Reţeau şcolară. Baza legală de funcţionare.
- Curriculum.

Prelegere,

- Eficienţa internă şi externă.

Conversaţie,

- Resurse umane.

Suporturi video

- Resurse materiale.

Trif, L., (2018),
Alternative
educationale, PPT –
biblioteca UAB –
Anexa 1

- Resurse financiare.
- Management.
3. Alternativa educaţională Montessori – perspective
teoretice şi aplicative
- Reţeau şcolară. Baza legală de funcţionare.
- Curriculum.

Prelegere,

- Eficienţa internă şi externă.

Conversaţie,

- Resurse umane.

Suporturi video

- Resurse materiale.

Trif, L., (2018),
Alternative
educationale, PPT –
biblioteca UAB –
Anexa 2

- Resurse financiare.
- Management.
4. Alternativa educaţională Pedagogie curativă şi Waldorf –
perspective teoretice şi aplicative
- Reţeau şcolară. Baza legală de funcţionare.
- Curriculum.

Prelegere,

- Eficienţa internă şi externă.

Conversaţie,

- Resurse umane.

Suporturi video

- Resurse materiale.

Trif, L., (2018),
Alternative
educationale, PPT –
biblioteca UAB
-Anexa 3,4

- Resurse financiare.
- Management.
5. Alternativa educaţională Planul Jena – perspective
teoretice şi aplicative
- Reţeau şcolară. Baza legală de funcţionare.
- Curriculum.

Prelegere,

- Eficienţa internă şi externă.

Conversaţie,

- Resurse umane.

Suporturi video

- Resurse materiale.

Trif, L., (2018),
Alternative
educationale, PPT –
biblioteca UABAnexa 5

- Resurse financiare.
- Management.
6. Tematica de evaluare instituţională a alternativelor
educaţionale.

Prelegere,
Conversaţie,

Trif, L., (2018),
Alternative
educationale, PPT –

Suporturi video

biblioteca UAB

Bibliografie
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1.
2.
3.
4.

8.2. Seminar-laborator

1. Definirea, conceptualizarea şi caracterizarea alternativelor
educaţionale :
- identificarea şi analiza specificului alternativelor educaţionale în
psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici;

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

Trif, L., (2018),
Alternative
educationale, PPT
– biblioteca UAB

- analiza conceptuală şi operaţionalizarea conceptelor.
2. Exemple de bune practici ale alternativei educaţionale

Trif, L., (2018),

Step by step: elaborarea unor modele de proiectare proiecte

Prezentări, aplicaţii,

educaţionale, bazate pe strategii didactice coerente, care

dezbateri

stimulează dezvoltarea integrală a personalităţii copiilor şi
adaptarea acestora cerinţelor curriculumului românesc.
3. Exemple de bune practici ale alternativei
Montessori:

elaborarea unor

modele de proiectare proiecte

educaţionale, bazate pe strategii didactice coerente, care
şi

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

modele de

proiectare proiecte educaţionale, bazate pe strategii didactice
coerente, care stimulează dezvoltarea integrală a personalităţii

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

Planul Jena în elaborarea unor modele de proiectare proiecte
educaţionale, bazate pe strategii didactice coerente, care
şi

Prezentări, aplicaţii,
dezbateri

educationale, PPT
– biblioteca UAB

Alternative
educationale, PPT
– biblioteca UAB
Anexa 5

6. Elaborarea unor modele de stategii educaţionale
strategii personalizate/ individualizate în corelaţie cu alternativele

Alternative

Trif, L., (2018),

adaptarea acestora cerinţelor curriculumului românesc.

studiate.

– biblioteca UAB

Anexa 3,4

educaţionale

stimulează dezvoltarea integrală a personalităţii copiilor

educationale, PPT

Trif, L., (2018),

copiilor şi adaptarea acestora cerinţelor curriculumului românesc.
5. Exemple de bune practici ale alternativei

Alternative

Anexa 2

educaţionale

Pedagogie curativă şi Waldorf: elaborarea unor

– biblioteca UAB

Trif, L., (2018),

adaptarea acestora cerinţelor curriculumului românesc.
4. Exemple de bune practici ale alternativei

educationale, PPT

Anexa 1

educaţionale

stimulează dezvoltarea integrală a personalităţii copiilor

Alternative

Trif, L., (2018),
Prezentări, aplicaţii,

Alternative

dezbateri

educationale, PPT
– biblioteca UAB

7. Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor

Prezentări, aplicaţii,

Trif, L., (2018),

instructiv-educative eficiente şi semnificative prin

dezbateri

Alternative

compatibilizarea alternativelor educaţionale cu cerinţele

educationale, PPT

curriculumului românesc. Aplicaţii.

– biblioteca UAB
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Edition), Publisher Merrill, 2012.
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7. Radulescu M (1999). Pedagogia Freinet. Un demers inovator, Polirom, Iaşi.
8. Steiner, R.(1995). Filosofia libertăţii, Editura Tirade, Cluj-Napoca
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11. Trif, L., (2018), Alternative educationale, PPT – biblioteca UAB
1.
2.
3.
4.

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori 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 activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a
limbajului
Organizarea conţinutului

10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Lucrare scrisă

30

Lucrare scrisă

10

Lucrare scrisă

10

Elaborarea unui portofoliu
cu instrumente şi aplicaţii
în conformitate cu

Fişă de evaluare a
portofoliului

40

standardele precizate
Participare activă la
seminarii

Fişă de evaluare seminar

10

10.6 Standard minim de performanţă:
•
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completării
24.09.2020

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia

Data avizării în departament
28.09.2020

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia

Semnătura directorului de departament
conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina

