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

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt 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” din Alba Iulia
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Ştiinţele educaţiei
Licenţă
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / profesor pentru
învăţământului primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎNV. PREŞCOLAR
2.2. Cod disciplină
PIPP 3509
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
Conf.univ.dr.habil. Dorin Opriş
2.5. Anul de studiu
III
2.6. Semestrul
I
2.7. Tipul de evaluare
C
2.8. Regimul disciplinei (O
(E/C/VP)
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
2
din care: 3.2. curs
0
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din planul de
28
din care: 3.5. curs
0
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
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
3.8 Total ore din planul de învăţământ*
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite**

O

2
28
ore
8
4
8
0
2
0

22
28
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

- participare activă şi realizarea sarcinilor didactice, prin activităţi
directe/online

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1: Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învăţământul primar şi
preşcolar
C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi
preşcolar
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
- Formarea unui sistem de capacităţi operaţionale de a observa reflexiv
activităţi instructiv-educative la ciclul preşcolar, de a realiza fişe de
observare a activităţilor educative din grădiniţă, precum şi de a realiza
activităţi şi secvenţe de activităţi, sub conducerea mentorului de practică
pedagogică, faţă către faţă / online.
7.2 Obiectivele specifice

O1: Dezvoltarea capacităţii de observare, consemnare, analiză şi apreciere
a activităţii instructiv-educative la ciclul preşcolar, pe obiective prioritare şi
integral;
O2: Formarea capacităţii de proiectare a activităţii instructiv-educative la
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ciclul preşcolar;
O3: Formarea abilităţii de a consilia preşcolarii cu privire la desfăşurarea
eficientă a activităţii în grădiniţă şi a timpului liber, comportarea în activităţi,
în relaţiile psihosociale, în atitudinea faţă de semeni, de sine;
O4: Formarea capacităţii de a colabora cu diferiţi factori educativi, în
contextul educaţiei preşcolare.
8. Conţinuturi*
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

8.2. Seminar-laborator
Practică observativă/efectivă (28 ore)
- Observarea, proiectarea şi realizarea unor activităţi
didactice din învăţământul preşcolar, conform
documentelor de planificare realizate de coordonatorul /
mentorul de practică pedagogică;
- Utilizarea, cu ajutorul coordonatorului / mentorului de
practică pedagogică, a unor instrumente didactice / de
evaluare (autoevaluare) didactică;
- Exerciţii de analiză a unor alternative educaţionale,
integral sau pe secvenţe, în funcţie de rezultatele
evaluării;
- Exerciţii de aplicare a unor strategii caracteristice
pentru dezvoltarea cooperării/comunicării şi dezvoltării
unor relaţii psihosociale pozitive/stimulative la copiii
preşcolari, a unor motive superioare de apartenenţă de
grup, de afiliere, de dezvoltare a grupului ca entitate
etc.;

- conversaţie euristică,
problematizare, dezbatere,
metode specifice dezvoltării
gândirii critice, studii de caz,
aplicaţii (elaborare de proiecte,
analize comparative, analiza
unor documente curriculare);

- Ghiduri, manuale, îndrumătoare
didactice – 2016-2020.
- Ghiduri, manuale, îndrumătoare
pentru învăţământul preşcolar, 20162020.
- Curriculum pentru educaţia timpurie,
2020.
- Walberg, Herbert J.; Paik, Susan J.,
Effective educational practices,
UNESCO, series 3.

O1: Dezvoltarea capacităţii de observare, consemnare,
analiză şi apreciere a activităţii instructiv-educative la
ciclul preşcolar, pe obiective prioritare şi integral;
O2: Formarea capacităţii de proiectare a activităţii
instructiv-educative la ciclul preşcolar;
O3: Formarea abilităţii de a consilia preşcolarii cu privire
la desfăşurarea eficientă a activităţii în grădiniţă şi a
timpului liber, comportarea în activităţi, în relaţiile
psihosociale, în atitudinea faţă de semeni, de sine;
O4: Formarea capacităţii de a colabora cu diferiţi factori
educativi, în contextul educaţiei preşcolare.
Bibliografie
- Ghiduri, manuale, îndrumătoare din seria Didactica UAB – 2016-2020.
- Ghiduri, manuale, îndrumătoare pentru învăţământul preşcolar, 2016-2020.
- Curriculum pentru educaţia timpurie, 2020.
- Walberg, Herbert J.; Paik, Susan J., Effective educational practices, UNESCO, series 3,
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/educationalpracticesseriespdf/prac03e.pdf.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Disciplina aduce contribuţii importante în formarea unui absolvent în domeniul ştiinţele educaţiei şi deschide numeroase
perspective asupra conceptelor cu care operează alte discipline din planul de învăţământ.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs
Elaborarea şi prezentarea Evaluare orală
portofoliului de practică pedag.
10.6 Standard minim de performanţă:
- rezolvarea sarcinilor corespunzătoare portofoliului de practică pedagogică
10.5 Seminar/laborator

Data completării
23.09.2020

Semnătura titularului de curs

100%

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Opris Dorin

Data avizării în departament
28.09.2020

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