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 FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea Științe 
1.3. Departamentul Departamentul Matematică, Informatică și Științele Educației 
1.4. Domeniul de studii Științele educației 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar/Profesor în învăţământul 

primar, Profesor în învățământul preșcolar 
1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fundamentele pedagogiei  
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Cojocariu Venera-Mihaela 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Cojocariu Venera-Mihaela 
2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare ES 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 

mobile deschise. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Echipele de realizare a proiectului se stabilesc de către studenți. 
• Termenul de predare/susținere a proiectului în seminar este stabilit de titularul 

seminarului de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe alte motive decât unele obiectiv întemeiate.

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoaşterea științifică şi valorificarea în contextele practicii şcolare în 
învăţământul primar şi preşcolar a paradigmelor, teoriilor, modelelor și 
conceptelor pedagogice fundamentale 

7.2. Obiectivele specifice • Asimilarea aparatului conceptual specific pedagogiei contemporane şi demonstrarea 
înțelegerii raporturilor funcționale dintre noțiunile fundamentale; 

• Exersarea utilizării autonome şi adecvate a paradigmelor, teoriilor, modelelor și 
conceptelor pedagogice fundamentale în contexte concrete specifice învăţământului 
primar şi preşcolar; 

• Formarea unei reprezentări globale şi sistemice asupra complexităţii educaţiei, 
componentelor și formelor acesteia, a complexităţii şi interdependenţei acestora, a 
responsabilităţilor profesorului în cunoaşterea, corelarea şi valorificarea lor; 

• Aplicarea adecvată, în contexte variate, a cunoștințelor cu privire la formele şi 
componentele educaţiei, finalităţile educaţiei  şi curriculum, în complexitatea şi 
interdependenţa lor la specificul învăţământului primar şi preşcolar; 

• Formarea capacităţii de analiză punctuală şi comparativă asupra componentelor 
educaţiei şi dificultăţilor lor actuale manifestate în învăţământul primar şi preşcolar; 

• Promovarea unui sistem de valori morale şi civice indispensabil demersului instructiv- 
educativ; 

• Formarea atitudinii pozitive, de respect, implicare necondiţionată şi preţuire faţă de 
rolul şi statusul social al profesorului din învăţământul primar şi preşcolar 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. 
ore Metode de predare Observaţii 

• Pedagogie şi educaţie 6 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, 
problematizarea, prezentarea Power Point 

3 prelegeri 

• Educaţia în 
contemporaneitate 

5 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, 
prezentarea Power Point, organizatorul grafic 

2,5  prelegeri 

• Educația intelectuală 4 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, 
problematizarea, prezentarea Power Point, organizatorul grafic, 
prezentarea Power Point 

2 prelegeri 

• Educația morală 4 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea, prezentarea Power Point 

2  prelegeri 

• Educația estetică 3 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea, prezentarea Power Point 

1,5 prelegeri 

• Educația tehnologică 3 prelegerea-dezbatere, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, 
prezentarea Power Point, organizatorul grafic 

1,5 prelegeri 
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• C1. Proiectarea programelor/activităţilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi grupuri 
educaţionale 

• C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 
preşcolar 

• C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

6.
2.
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• CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 
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• Educația psihomotrică 3 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, 
demonstraţia, problematizarea, prezentarea Power Point 

1,5 prelegeri 

Bibliografie 
• Cojocariu, V., M., Educaţie pentru schimbare şi creativitate, Bucureşti, E.D.P., 2003; 
• Cojocariu, V., M., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, Texte şi pretexte, Bucureşti, 

V@I Integral, 2007; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000;  
•  Momanu, M. Introducere în teoria educaţiei, Iaşi, Polirom, 2002; 
• Nicola, I.  Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, EDP, 1996 sau 2000                         
Bibliografie minimală 
• Cojocariu, V., M., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, Texte şi pretexte, Bucureşti, 

V@I Integral, 2007; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore Metode de predare Observaţii 

• Pedagogie şi educaţie – aplicaţii 6 dezbaterea, explicaţia, conversaţia euristică, 
problematizarea, jocul de rol, organizatori grafici, 
exerciţiul, analiza de text pedagogic 

3 seminare 

• Educaţia în contemporaneitate – 
aplicaţii 

5 dezbaterea, explicaţia, exerciţiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

2,5  seminare 

• Educația intelectuală  –  aplicaţii 4 dezbaterea, explicaţia, exerciţiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

2 seminare 

• Educația morală –  aplicaţii 4 dezbaterea, explicaţia, exerciţiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

2 seminar 

• Educația estetică –  aplicaţii 3 dezbaterea, explicaţia, exerciţiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

1,5 seminar 

• Educația tehnologică – aplicații 3 dezbaterea, explicaţia, exerciţiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

1,5 seminar 

• Educația psihomotrică –  aplicaţii 3 dezbaterea, explicaţia, exerciţiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

1,5 seminar 

Bibliografie 
• Cojocariu, V., M., Educaţie pentru schimbare şi creativitate, Bucureşti, E.D.P., 2003; 
• Cojocariu, V., M., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, Texte şi pretexte, Bucureşti, 

V@I Integral, 2007; 
• Cojocariu, V., M., Dămian, I., Fundamentele pedagogiei, Texte în contexte, Bucureşti, V@I Integral, 2008; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000;         
• Momanu, M. Introducere în teoria educaţiei, Iaşi, Polirom, 2002; 
• Nicola, I.  Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, EDP, 1996 sau 2000                         
Bibliografie minimală 
• Cojocariu, V., M., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, Texte şi pretexte, Bucureşti, 

V@I Integral, 2007; 
• Cojocariu, V., M., Dămian, I., Fundamentele pedagogiei, Texte în contexte, Bucureşti, V@I Integral, 2008; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au organizat întâlniri cu: 
membrii ai Societății de Pedagogie, specialiști în domeniul Științelor educației, cu reprezentanți ai instituțiilor 
publice (ministerele de resort, autoritățile locale etc.); precum și cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte 
instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

• Asimilarea aparatului conceptual 
specific pedagogiei contemporane şi 
demonstrarea înțelegerii raporturilor 
funcționale dintre noțiunile 

examen 50% 
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fundamentale; 
• Exersarea utilizării autonome şi 

adecvate a paradigmelor, teoriilor, 
modelelor și conceptelor pedagogice 
fundamentale în contexte concrete 
specifice învăţământului primar şi 
preşcolar; 

• Formarea unei reprezentări globale şi 
sistemice asupra complexităţii 
educaţiei, componentelor și formelor 
acesteia, a complexităţii şi 
interdependenţei acestora, a 
responsabilităţilor profesorului în 
cunoaşterea, corelarea şi valorificarea 
lor 

10.5. 
Seminar/laborator/
proiect 

• Aplicarea adecvată, în contexte 
variate, a cunoștințelor cu privire la 
formele şi componentele educaţiei, 
finalităţile educaţiei  şi curriculum, în 
complexitatea şi interdependenţa lor la 
specificul învăţământului primar şi 
preşcolar; 

• Formarea capacităţii de analiză 
punctuală şi comparativă asupra 
componentelor educaţiei şi 
dificultăţilor lor actuale manifestate în 
învăţământul primar şi preşcolar 

1. chestionare orală 
 
2. portofoliu 

1. 20% 
 
2. 30% 
 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
•  cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul Fundamentelor pedagogiei şi folosirea lor cu eficienţă maximă; 
• demonstrarea însuşirii eficiente de către studenţi a noţiunilor de bază din domeniul Fundamentelor pedagogiei prin 

rezolvarea corectă a aplicațiilor  
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea Facultatea de Științe 
1.3. Departamentul Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 
1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei  
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Căprioară Alina Cornelia 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Căprioară Alina Cornelia 
2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  150 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 

mobile deschise. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Echipele de realizare a proiectului se stabilesc de către studenți. 
• Termenul de predare/susținere a proiectului în seminar este stabilit de titularul 

seminarului de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe alte motive decât unele obiectiv întemeiate.

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoaşterea ştiinţifică şi valorificarea practică a conceptelor, 
teoriilor, modelelor explicative şi paradigmelor de abordare ale 
Psihologiei 

7.2. Obiectivele specifice • Asimilarea corectă a conceptelor operaţionale ale psihologiei 
şi înţelegerea raporturilor funcţionale dintre acestea; 

• Aplicarea adecvată, în contexte variate, a cunoştinţelor 
privind paradigmele explicative, teoriile şi metodele de 
studiere ale psihologiei; 

• Abilitarea cu tehnici eficiente de cunoaştere, explicare, 
interpretare şi comunicare a diferitelor concepte, procese, 
situaţii, stări psihosociale, fapte comportamentale, cazuri, 
probleme; 

• Dezvoltarea capacităţii de a aborda creator conţinuturile 
interacţiunii sociale, de a utiliza adecvat criterii şi metode 
standard de evaluare corectă a relaţiilor interpersonale în 
exercitarea profesiei didactice; 

• Aplicarea cunoştinţelor însuşite în proiectarea / realizarea 
unor activităţi concrete de cunoaştere a sintalităţii grupului şi 
de valorificare a acestuia în contextul procesului educaţional. 

 
 

 

6.
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• C1. Formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive în domeniul psihopedagogiei 
educaţionale. 

• C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a 
elevilor.  

• C3. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul 
preuniversitar. 

• C4. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate. 

6.
2.
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• C5. Formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare şi relaţionare în cadrul procesului 
instructiv-educativ. 

• C6. Formarea şi dezvoltarea competenţei psihosociale de organizare a mediului de învăţare 
în colaborare cu elevii, familia şi comunitatea. 
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8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1 Definirea psihologiei. Evoluţia cunoaşterii 
psihologice. 

2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

2 Psihologia ca ştiinţă şi locul acesteia în sistemul 
ştiinţelor. Relaţiile psihologiei cu alte ştiinţe. 
Psihicul ca obiect de studiu al psihologiei: 
complexitatea noţiunii de psihic. Natura contradictorie 
a psihicului uman. Abordarea sistemică a psihicului, 
caracteristicile sistemului psihic uman. 

4 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

3. Principiile cercetării psihologice. Metodele de 
cercetare a fenomenelor psihice. Legi şi explicaţii în 
psihologie. Tipuri şi nivele de explicaţie în psihologie. 
Clasificarea fenomenelor psihice. 

4 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

4 Factorii dezvoltării psihice: ereditatea, mediul, 
educaţia. Disputa ereditate - mediu în formarea 
personalităţii. 

2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

5. Formele vieţii psihice: conştiinţa, inconştientul, 
subconştientul. 

2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

6. Subsistemul cognitiv şi rolul lui în activitatea 
umană 

2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

7 Procesele senzoriale: senzaţii, percepţii, reprezentări. 2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

8. Procesele cognitive superioare: gândirea, memoria, 
imaginaţia, limbajul. 

4 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

9. Procesele psihice stimulator-energizante: motivaţia 
şi afectivitatea. 
 

4 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

10. Procese şi funcţii psihice reglatorii: voinţa şi 
atenţia. 

 

2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, prezentarea Power 
Point 

 

Bibliografie 
1.Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 2002; 
2. Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
3. Golu, M., Fundamentele psihologiei. Compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; 
4. Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002; 
5. Golu, M., Dicu, A., Introducere în psihologie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2005; 
6. Haynes, N., Orrell, S., Introducere în psihologie, Ed. ALL, Bucureşti, 1997; 
7. Radu, I. (coord.), Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj, 1991; 
8. Roşca, Al. (coord.), Psihologie generală, E.D.P., Bucureşti, 1966; 
9. Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Introducere în psihologie, Ed. 
Tehnică, Bucureşti, 2005; 
10. Vrabie, D., Ştir, C., Psihologia educaţiei, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2004; 
11. Zlate, M., Introducere în psihologie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 
12. Zlate, M., Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 
Bibliografie minimală 
1.Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 
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Bucureşti, 2002; 
2. Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
3. Golu, M., Fundamentele psihologiei. Compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; 
4. Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002; 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1 Definirea psihologiei. Evoluţia cunoaşterii 
psihologice. 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

2 Psihologia ca ştiinţă şi locul acesteia în sistemul 
ştiinţelor. Relaţiile psihologiei cu alte ştiinţe. 
Psihicul ca obiect de studiu al psihologiei: 
complexitatea noţiunii de psihic. Natura contradictorie 
a psihicului uman. Abordarea sistemică a psihicului, 
caracteristicile sistemului psihic uman. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

3. Principiile cercetării psihologice. Metodele de 
cercetare a fenomenelor psihice. Legi şi explicaţii în 
psihologie. Tipuri şi nivele de explicaţie în psihologie. 
Clasificarea fenomenelor psihice. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

4 Factorii dezvoltării psihice: ereditatea, mediul, 
educaţia. Disputa ereditate - mediu în formarea 
personalităţii. 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe

 

5. Formele vieţii psihice: conştiinţa, inconştientul, 
subconştientul. 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

6. Subsistemul cognitiv şi rolul lui în activitatea 
umană 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

7 Procesele senzoriale: senzaţii, percepţii, 
reprezentări. 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

8. Procesele cognitive superioare: gândirea, memoria, 
imaginaţia, limbajul. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

9. Procesele psihice stimulator-energizante: motivaţia 
şi afectivitatea. 
 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

10. Procese şi funcţii psihice reglatorii: voinţa şi 
atenţia. 

 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaţia, 
conversaţia euristică, 
lucrul pe grupe 

 

    
Bibliografie 
1.Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 2002; 
2. Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
3. Golu, M., Fundamentele psihologiei. Compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; 
4. Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002; 
5. Golu, M., Dicu, A., Introducere în psihologie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2005; 
6. Haynes, N., Orrell, S., Introducere în psihologie, Ed. ALL, Bucureşti, 1997; 
7. Radu, I. (coord.), Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Cluj, 1991; 
8. Roşca, Al. (coord.), Psihologie generală, E.D.P., Bucureşti, 1966; 
9. Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Introducere în psihologie, Ed. 
Tehnică, Bucureşti, 2005; 
10. Vrabie, D., Ştir, C., Psihologia educaţiei, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2004; 
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11. Zlate, M., Introducere în psihologie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 
12. Zlate, M., Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 
Bibliografie minimală 
1.Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 2002; 
2. Cosmovici, A., Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
3. Golu, M., Fundamentele psihologiei. Compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000; 
4. Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002; 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

• Asimilarea aparatului conceptual specific 
pedagogiei contemporane şi demonstrarea 
înțelegerii raporturilor funcționale dintre 
noțiunile fundamentale;  

• Exersarea utilizării autonome şi adecvate  
a paradigmelor, teoriilor, modelelor și 
conceptelor în contexte variate ale 
comunicării didactice; 

• Dezvoltarea capacităţii de explicare a 
specificului metodelor şi mijloacelor de 
învăţământ, a formelor de organizare,a 
specificului şi diversităţii strategiilor 
didactice, a modelelor de proiectare 
pedagogică, a formelor şi strategiilor de 
evaluare, a noutăţilor şi dilemelor teoretice 
şi practice înregistrate ca expresie a 
reformei curriculare 

examen 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• Formarea capacităţilor de a 
elabora/analiza complet diferite tipuri de 
strategii didactice, a deprinderii de 
proiectare a demersului instructiv-
educativ, de elaborare corectă a unor 
probe de evaluare;  

• Formarea capacităţii de concepere şi 
integrare în activitate a diferitelor 
modalităţi de evaluare; 

• Abilitarea cu modalităţile concrete de 
proiectare şi evaluare specifice 
învățământului preuniversitar; 

1. chestionare orală 
 
2. portofoliu 

1. 20% 
 
2. 30% 
 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul  psihologiei  şi folosirea lor cu eficienţă maximă; 
• demonstrarea însuşirii eficiente de către studenţi a noţiunilor de bază din domeniul psihologiei  prin rezolvarea 

corectă a aplicațiilor 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea Facultatea de Științe 
1.3. Departamentul Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 
1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei FUNDAMENTELE PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. Otilia Alina Lupu
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. dr. Otilia Alina Lupu
2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 6 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 19 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat  3
Examinări 3 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoașterea, înțelegerea și valorificarea în contextele practicii școlare 
din învățământul preșcolar și primar a informațiilor științifice privind 
particularitățile copiilor/elevilor cu cerinte speciale. 

7.2. Obiectivele specifice • Formarea deprinderilor de operare cu conceptele specifice 
psihopedagogiei speciale; 

• Formarea capacității de analiză comparativă privind diferitele 
deficiențe/dizabilități; 

• Aprofundarea problematicii psihopedagogiei speciale şi a direcţiilor 
actuale de cercetare şi intervenţie educaţională; 

• Valorificarea fondului noţional însuşit, a experienţei cognitive, a 
conexiunilor interdisciplinare în analiza, explicarea şi interpretarea 
fenomenelor psihice şi educaţionale cu elevii cu CES; 

• Dezvoltarea unei atitudini receptive, exigente şi responsabile privind 
statusul şi rolul profesorului şi propria activitate de formare profesională 

 
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii
• Cap.1 Psihopedagogia specială ca știință 
• 1.1 Normalitate – anormalitate 
• 1.2 Deficiență, incapacitate, handicap 
• 1.3 Copiii cu CES, copii aflați în dificultate 

1 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap.2 Factorii și etapele dezvoltării copiilor cu 
dizabilități 

• 2.1 Etapele dezvoltării ontogenetice și caracterizarea lor 
în plan psihosomatic 

• 2.2 Structura și formele de manifestare a personalității 
copilului cu dizabilități 

1 h Expunere 
Explicația 
 

 

 

6.
1.

 C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
 

- C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse 
niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

- C5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de 
persoane/grupuri educaționale (preșcolari, elevi, familii, profesori, angajați) 

- C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în 
carieră 

6.
2.

 C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 

- CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 
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• Cap.3 Handicapul de intelect 
• 3.1 Problematica handicapului de intelect 
• 3.2 Particularitățile deficientului mintal 
• 3.3 Cauzele deficiențelor mintale 
• 3.4 Sindroame în care apar deficiențele mintale 
• 3.5 Clasificarea deficiențelor mintale 
• 3.6 Recuperarea 

4 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap. 4 Deficiența vizuală 
• 4.1 Obiectivele tiflologiei 
• 4.2 Etiologia deficienței vizuale 
• 4.3 Clasificarea deficiențelor de văz 
• 4.4 Recuperarea 
• 4.5 Învățarea și adaptarea la nevăzători 

4 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap. 5 Deficiența de auz 
• 5.1 Surdopsihopedagogia – definiție, ramuri 
• 5.2 Tipuri de surditate  
• 5.3 Gradele deficitului de auz 
• 5.4 Învăţarea şi adaptarea la deficienţii de auz 

4 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap.6 Logopedia -prevenirea şi corectarea 
tulburărilor de limbaj 

• 6.1 Etiologia tulburărilor de limbaj 
• 6.2 Principalele tulburări de limbaj 

4 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap. 7  Evaluarea complexă şi diagnosticarea copilului 
cu CES 

• 7.1 Evaluarea coplului cu CES în contextul intervenţiei 
educaţional-recuperatorii 

• 7.2 Fişa psihopedagogică- instrument de evaluare 
continuă şi intervenţie recuperatorie 

4 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap.8 Modalităţi educaţional-terapeutice 
• 8.1 Stimularea cognitivă 
• 8.2 Ludoterapia 
• 8.3 Terapia ocupaţională 
• Formarea autonomiei personale şi sociale 

4 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap. 9 Integrarea copiilor cu CES în şcoala de masă 1 h Expunere 
Explicația 
 

 

• Cap.10 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor , 
deprinderilor şi capacităţilor în vederea integrării 
copiilor cu CES 

1h Expunere 
Explicația 
 

 

Bibliografie 
• Arcan, P., Ciumăgenu, D. (1980). Copilul deficient mintal. Timişoara:  Editura Facla. 
• Gherguţ, A. (2005). Sinteze de psihopedagogie specială.  Iaşi: Editura Polirom.  
• Gherguţ, A., Neamţu, C. (2000). Psihopedagogie specială. Iaşi: Polirom.  
• Preda, V. (1998). Educaţia copiilor cu cerinţe speciale. In: Ionescu, M.(coord.) 
• Educaţia şi dinamica ei, Bucureşti: Editura didacticăşi pedagogică, p. 147-156. 
• Verza, E. (1999). Psihopedagogie specială.  Bucureşt: EDP. 
• Vrăsmaş, T. (2001). Ínvăţământul integrat şi/sau inclusiv. Bucureşti: Ed. Aramis.  
Bibliografie minimală 
•  
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii
• 1. Cadru general de evaluare, diagnoză şi 

interacţiune. Descrierea dimensiunilor generale şi 
specifice aplicate în evaluarea copilului cu CES 

• 1.1 Dimensiunea nevoilor de dezvoltare 
• 1.2 Dimensiunea capacităţilor parentale 
• 1.3 Factorii familiali şi de mediu 

2 h Expunerea 
Explicația 
Dezbaterea 
Fișe de lucru 

 

• 2. Evaluarea , diagnosticul şi intervenţia timpurie la 
copiii autism 

2h Expunerea 
Explicația 
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Dezbaterea 
Fișe de lucru 

• 3. Evaluarea, diagnosticul  şi intervenţia timpurie la 
copiii cu tulburări de vedere 

2 h Expunere 
Explicația 
Dezbaterea 
Fișe de lucru 

 

• 4. Evaluarea, diagnosticul şi intervenţia la copiii cu 
ADHD 

2 h Expunere 
Explicația 
Dezbaterea 
Fișe de lucru 

 

• 5. Terapia educaţională a copiilor cu CES 
• 5.1 Stimularea cognitivă 
• 5.2 Terapia ocupaţională 
• 5.3 Arterapia.  
• 5.4 Formarea autonomiei personale 
• 5.5 Socializarea 

8 h Expunere 
Explicația 
Dezbaterea 
Fișe de lucru 

 

• 6. Terapii specifice de recuperare şi de recompensare 
la elevii cu CES 

• 6.1 Terapia tulburărilor de limbaj 
• 6.2 Educaţia perceptiv-vizuală 
• 6.3 Educaţia perceptiv-auditvă 
• 6.4 Kinetoterapie 
• 6.5 Consilierea, orientarea, terapia şi programele de 

intervenţie 

6 h Expunere 
Explicația 
Dezbaterea 
Fișe de lucru 

 

• 7. Terapii alternative 
• 7.1 Terapia cu ajutorul camerelor multisenzoriale 
• 7.2 Dramaterapia 
• 7.3 Meloterapia 
7.4 Terapia cu ajutorul animalelor 

6 h Expunere 
Explicația 
Dezbaterea 
Fișe de lucru 

 

Bibliografie  
• Arcan, P., Ciumăgenu, D. (1980). Copilul deficient mintal. Timişoara:  Editura Facla 
Gherguţ, A. (2005). Sinteze de psihopedagogie specială.  Iaşi: Editura Polirom.  
•Gherguţ, A., Neamţu, C. (2000). Psihopedagogie specială. Iaşi: Polirom.  
•Preda, V. (1998). Educaţia copiilor cu cerinţe speciale. In: Ionescu, M.(coord.) 
•Educaţia şi dinamica ei, Bucureşti: Editura didacticăşi pedagogică, p. 147-156. 
•Verza, E. (1999). Psihopedagogie specială.  Bucureşt: EDP. 
•Vrăsmaş, T. (2001). Ínvăţământul integrat şi/sau inclusiv. Bucureşti: Ed. Aramis.  
Bibliografie minimală 
•  

 
1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
•  

 
2. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

• - participare activă; 
• -demonstrarea însuşirii conceptelor 

fundamentale cu care operează 
psihopedagogia specială;  

• - demonstrarea unor capacităţi şi abilităţi 
de aplicare a achiziţiilor dobândite în 
practica educaţională;  

Examen, probă scrisă 50.00%

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă; 
- un portofoliu individual conţinând un 
proiect /referat/studiu de caz, fișe de lucru 
seminar, analize comparative, aplicarea unor 
metode de cercetare etc 

Probe orale; observarea 
curentă; investigaţia; 
portofoliul 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
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• Studentul trebuie să întrunească cel puţin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală (examen) cât şi la cea continuă: 
• - prezenţa şi participarea activă la seminarii (cel puţin 3 intervenţii); 
• - demonstrarea unui minim de capacităţi şi abilităţi de aplicare a conceptelor, de realizare a unor profile şi 

analize comparative, de transfer aplicativ al cunoştinţelor. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică, ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 
primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 
 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA VÂRSTELOR 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Conf. univ. dr. Anișoara SANDOVICI 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Conf. univ. dr. Anișoara SANDOVICI 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/sustinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studentii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea, înŃelegerea şi valorificarea în practica educaŃională (din 
învătământul prescolar şi primar) a informatiilor ştiintifice privind conceptele şi 
problematica psihologiei vârstelor. 
 

7.2. Obiectivele specifice • Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză şi operare corectă cu conceptele 
specifice domeniului vârstelor; 

• Identificarea principalelor perspective de analiză şi interpretare a 
dezvoltării umane; 

• OperaŃionalizarea principalelor noŃiuni specifice psihologiei dezvoltării; 
• Aplicarea noŃiunilor de specialitate în analiza vârstelor dezvoltării. 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Capitolul I 
OBIECTUL PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR 
1. Originile psihologiei vârstelor (Practica educativă şi 
filosofia poporană. Psiho – pedagogia filosofică: J. Locke, 
J.J. Rousseau) 
2. Evenimente fondatoare: evoluŃionismul – Ch. 
Darwin;experimentalismul psihologic – W. Wundt 
3. Psihologia copilului ca disciplină ştiinŃifică modernă – G. 
St. Hall 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul II 
ONTOGENEZA 

1. NoŃiunea de ontogeneză 
2. Factorii dezvoltării ontogenetice: ereditate / mediu / 
educaŃie.  
3. Înnoiri conceptuale în domeniul cercetării ontogenetice: 
nişa de dezvoltare. 
4. Metode de cercetare în domeniul psihologiei dezvoltării. 
 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul III 
TEORII ALE DEZVOLTĂRII 

1. Teoria psihosexuală a dezvoltării (Sigmund Freud)  

8 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

 

6.
1.
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• Proiectarea unor programe de instruire sau educaŃionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri Ńintă  

• Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi preşcolar  
• Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii 

mici.  
• Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în carieră  
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• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opŃiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei 
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2. Teoria psihogenetică a dezvoltării (Jean Piaget). 
3. Teoria psihosocială a dezvoltării (Eric Erickson). 
4. Teoria dezvoltării persoanei (Henri Wallon). 
5. Teoria dezvoltării psiho-morale (Lawrance Kohlberg). 
 
Capitolul IV 
ETAPE ALE DEZVOLTĂRII. PERIOADA 
PRENATALĂ 

1. Etape ale dezvoltării prenatale: germinală, embrională, 
fetală. 
2. Factorii dezvoltării intrauterine. 
3. Factori de risc în dezvoltarea intrauterină. 

2 
prelegerea-dezbatere,  
problematizarea, 
demonstraŃia, studiul de caz 

 

Capitolul V 
NAŞTEREA COPILULUI 
1. Aspecte psiho – fiziologice ale naşterii. 
2. Tipuri de naştere. 
3. Parametrii morfofiziologici ai nou-născutului. 
4. Scorul Apgar – importanŃa lui în determinarea 
normalităŃii nou-născutului. 

2 
prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul VI 
PRIMUL AN DE VIAłĂ: NOU-NĂSCUTUL 
1. Caracterizare generală: dezvoltarea psihologică la nivel 
senzorial, intelectual, afectiv și motor. 
2. ConştiinŃa de sine a nou-născutului 
3. Igiena nou-născutului. 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul VII 
VÂRSTELE COPILĂRIEI 
1. Vârsta antepreşcolară sau prima copilărie (1 – 3 ani): a) 
caracteristicile bio – psihice generale; b) comunicarea şi 
învăŃarea spontană; c) conduita emoŃională şi ataşamentul d) 
teorii explicative ale ataşamentului; e) importanŃa 
activităŃilor ludice şi de socializare în dezvoltarea normală a 
copilului antepreşcolar. 
2. Vârsta preşcolară sau a doua copilărie (3 – 6/7 ani): a) 
dezvoltarea psihofizică şi consolidarea autonomiei; b) 
dezvoltarea psihică şi conturarea însuşirilor de personalitate; 
c) conduita verbală şi afirmarea personalităŃii; d) jocul şi 
manifestarea personalităŃii. 
3. Vârsta şcolară mică sau „marea copilărie” (6/7 – 9/10 
ani): a) dezvoltarea somato – fiziologică; b) evoluŃia 
psihologică; c) rolul activităŃilor de învăŃare şi ludice în 
afirmarea şi dezvoltarea personalităŃii d) factori de risc în 
apariŃia conduitelor deviante la nivelul personalităŃii 
şcolarilor mici. 

10 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Bibliografie 
A) LUCRĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIEI DEZVOLTĂRII 

• Birch, A., 2000, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti 
• Munteanu, A., 1998, Psihologia copilului şi a adolescentului, Editura „AUGUSTA”, Timişoara 
• Muntean, A., 2006, Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi 
• Şchiopu, U., Verza, V., 1995, Psihologia vârstelor. Ciclurile vieŃii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

B) STUDII TEMATICE: 
• Astington, J. W., 1994, The Child’s Discovery of the Mind, London, Fontana 
• Bonchiş, E., 1998, Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenŃă, Editura Impremiriei de Vest, 

Oradea 
• Durkin, K., 1995, Developmental Social Psychology: From Infancy to Old Age, Cambridge, Mass: Blackwell 
• Dolto, F., 1993, Psihanaliza şi copilul, Editura Humanitas, Bucureşti 
• Dolto, F., 1994, Când apare copilul, Editura Humanitas, Bucureşti 
• Freud, S., 2004, Psihologia inconştientului, Opere, vol. III, Editura TREI, Bucureşti 
• Piaget, J.,  Inhelder, B.,  2005, Psihologia Copilului, Editura Cartier, Bucureşti 
• Wallon, H., 1976, Les origines du caractère, PUF, Paris 

Bibliografie minimală 
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• Birch, A., 2000, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti 
• Munteanu, A., 1998, Psihologia copilului şi a adolescentului, Editura „AUGUSTA”, Timişoara 
• Muntean, A., 2006, Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi 
• Şchiopu, U., Verza, V., 1995, Psihologia vârstelor. Ciclurile vieŃii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Ontogeneza: concepŃii, perspective de abordare. Factorii 
dezvoltării ontogenetice. 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

„Naşterea copilului” – perioada prenatală; Rolul 
maternităŃii în dezvoltarea copilului. 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Problema socializării: de la naştere la maturitate. Factori, 
condiŃii, metamorfoze ale socializării. 
 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

EvoluŃia ataşamentului de la naştere la maturitate: 
accepŃiuni ale ataşamentului, raportul ataşament / maturitate 
afectivă; factori, funcŃii, consecinŃe. 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Rolul jocului în dezvoltarea personalităŃii copilului: funcŃii, 
forme, evoluŃia jocului pe scara vârstelor. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

InfluenŃa structurilor familiale asupra dezvoltării copilului. 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

Probleme de psihopatologia copilului. 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Elemente de psihoigienă a vârstelor în spaŃiul comunitar-
european. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

AdolescenŃa – de la copilărie la maturitate. Identitatea de 
rol / confuzia rolurilor. Criza de originalitate şi apariŃia 
fenomenelor deviante. 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

DiferenŃele dintre sexe: de la copilărie la maturitate. 2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Formarea şi dezvoltarea relaŃiilor de prietenie, amiciŃie, 
parteneriat. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Personalitatea feminină / masculină de la tinereŃe la 
maturitate şi senectute. 
 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Parentalitatea, relaŃiile părinŃi-copii şi comunicarea 
generaŃională. 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Psihologia vârstei a treia. 2   
Bibliografie 

• Birch, A, 2000, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti 
• Bowlby, J., 1988, A secure Base: Clinical Applications of Attachement Theory, London: Tavistock /Routledge 
• Doise, W., Mugny, G., 1997, Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Editura Polirom, Iaşi; 
• Freud, A., 2002, Normal şi patologic la copil, Editura FundaŃiei GeneraŃia, Bucureşti 
• Fontaine, R., 2008, Psihologia îmbătrânirii, Editura Polirom, Iaşi 
• Killen, K., 2003, Copilăria durează generaŃii la rând, Editura First, Timişoara 
• Marcelli, D., 2003, Tratat de psihopatologia copilului, Editura FundaŃiei GeneraŃia, Bucureşti 
• Mitrofan, I., Ciupercă, C., 1998, Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei, Editura Press 

Mihaela SRL, Bucureşti 
• Muntean, A., 2006, Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi 
• Munteanu, A., 1998, Psihologia copilului şi a adolescenŃei, Editura Argonaut, Timişoara 
• Munteanu, A., 2001, Psihologia vârstelor adulte şi ale senectuŃii, Editura Argonaut, Timişoara 
• Şchiopu, U., Verza, E., 1995, Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
• Turliuc, N., 2004, Psihologia cuplului şi a familiei, Editura Performantica, Iaşi 
• Vîgotski, L. S., 1985, Pensée et language, Editions Sociales, Paris 

Bibliografie minimală 
• Birch, A, 2000, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti 
• Fontaine, R., 2008, Psihologia îmbătrânirii, Editura Polirom, Iaşi 
• Killen, K., 2003, Copilăria durează generaŃii la rând, Editura First, Timişoara 
• Muntean, A., 2006, Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi 
• Munteanu, A., 1998, Psihologia copilului şi a adolescenŃei, Editura Argonaut, Timişoara 
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• Munteanu, A., 2001, Psihologia vârstelor adulte şi ale senectuŃii, Editura Argonaut, Timişoara 
• Şchiopu, U., Verza, E., 1995, Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
• Turliuc, N., 2004, Psihologia cuplului şi a familiei, Editura Performantica, Iaşi 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Continuturile disciplinei sunt în concordantă cu standardele RNCIS 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs 

• participare activă; 
• demonstrarea însuşirii conceptelor 

fundamentale cu care operează psihologia 
vârstelor;  

• demonstrarea unor capacităŃi şi competenŃe 
de aplicare a diferitelor rezultate ale 
învăŃării în rezolvarea unor probleme 
teoretice şi practice 

Examen, probă scrisă 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• participarea activă; 
• un portofoliu individual conŃinând un 

proiect /studiu de caz sustinut in cadrul 
seminarului; fişe de lucru seminar, analize 
comparative, aplicarea unor metode de 
cercetare etc. 

observarea curentă; 
investigaŃia; 
proiectul,  portofoliul 
etc 

        50% 

10.6. Standard minim de performanŃă 
Studentul trebuie să obŃină cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală (examen) cât şi la cea continuă: 
- prezenŃa şi participarea activă la seminarii (cel puŃin 3 intervenŃii); 
- demonstrarea unui minim de capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a conceptelor, de realizare a unor profile şi analize 
comparative, de transfer aplicativ al cunoştinŃelor;  
- elaborarea unui proiect /studiu de caz si susŃinerea in cadrul seminarului (obtinerea notei minimale 5,00)  
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
01.10.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞTIINłE 

1.3. Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 

primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZA 1  

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Asist. univ. dr. Ioana Boghian  

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  55 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/susŃinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studenŃii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- Cursul şi seminarul au ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea la student a 
deprinderilor de a utiliza corect și adecvat limba engleză în situații reale de 
comunicare și de adapta registrul lingvistic (formal, informal/colocvial) la 
contextul situațional. 

 
7.2. Obiectivele specifice - Înțelegerea și utilizarea în producerea și interpretarea enunțurilor a 

conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniu, în limba 
engleză. 

- Înțelegerea și utilizarea corectă și adecvată a formelor verbale şi a unui 
vocabular adecvat pentru a exprima/interpreta evenimente prezente, 
trecute sau viitoare din domeniu, în limba engleză. 

- ImbogăŃirea vocabularului de specialitate in limba engleza; 
- Utilizarea si exersarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte 
etc. asociate domeniului, in limba engleza; 

- Elaborarea de proiecte profesionale in limba engleza respectand 
utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

 
 
8. ConŃinuturi 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) 

Nr. ore 
Metode de predare ObservaŃii 

Tips for Oral Presentations  2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

The Educational Systems in Great Britain and 
Romania 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

New Perspectives for Learning in the EU. 
Socrates/Erasmus Programs 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

The Impact of Internet on our Lives  
 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Juvenile Crime and Drug Addiction  
 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Means of Transport. A Historical Overview  2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Fashion throughout the ages 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 
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C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, 
angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă. 
C6.5.Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte 
de specialitate. 
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 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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Bibliografie 

Bywater, F.V.(1998): A Proficiency Course in English, Longman,London. 
Burrows, A. Arthur (1992): Grammar Exercises, Pro Lingua Associates,Vermont. 
Candlin, E. F. Present Day English for Foreign Students, Books 1-3, University of London Press LTD, 
London, 1969. 
Cmeciu, D., Bonta, E. Essential English Topics, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997. 
Finocchiaro, M. Let” s talk. A Book of Conversations, A Regents Publication, Simon and Schuster, NY, 
1980. 
McCarthy, M., O’Dell, F., (2008): English Vocabulary in Use (Advanced), Cambdridge, Cambridge 
University Press. 
Bibliografie minimală 

Foley, M., Hall, D., (2003): Advanced Learner’s Grammar. A self-reference & practical  book with 

answers, London, Longman. 
Misztal, Mariusz (1994): Test your vocabulary, Bucureşti, Teora. 
Stan, Gheorghe (2000): Everyday Topics. Freeway to vocabulary, Iaşi, Institutul European. 
Vince, M., (1994): Advanced Language Practice, Oxford, MacMillan Heineman. 
Wellman, Guy (1998): Wordbuilder. Vocabulary development and practicefor higher-level 

students, Oxford, Macmillan Heinemann. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs •    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

calitatea răspunsurilor  
la colocviu; nivelulul de participare la 
desfășurarea seminarului; calitatea și 
cantitatea cunoștințelor acumulate în mod 
curent 

Colocviul: observarea 
curentă; verificarea 
orala,   proiectul 

        100% 

 
 
 10.6. Standard minim de performanŃă 
1) cunoașterea și utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a limbii engleze. 
2) cunoașterea variantei in limba engleza a notiunilor, conceptelor, specifice domeniului.   
3) nota minimă 5 la colocviu.    
4) predarea la termen a temelor de casă. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenŃă) 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe  

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele EducaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii licenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EDUCAłIA FIZICĂ 

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar prof. univ. dr. RAłĂ Gloria 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Verificare 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

14 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat  - 
Examinări 3 
Alte activităŃi (precizaŃi): activit[‚i practice de mi;care 30 

 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 2 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului -  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

StudenŃii nu se vor prezenta la lecŃiile de lucrări practice, în echipament 
sportiv, fără bijuterii şi lucruri de valoare,  cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul lecŃiilor 
practice, nici părăsirea de către studenŃi a spaŃiului de lucruu, în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale. 
- Nu va fi tolerată întârzierea studenŃilor la lecŃii, întrucât aceasta se 
dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaŃional.-  
Termenul susŃinere a verificării practice este în ultimile 2 săptămâni de 
activitate practică ale semestrului. 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea capacităŃii de practicare independentă a exerciŃiilor fizice în scopul 
întăririi şi menŃinerii stării de sănătate.. 

7.2. Obiectivele specifice 1. MenŃinerea şi întărirea sănătăŃii şi călirea organismului; 
2. Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 
3. Dezvoltarea dezvoltarea aptitudinilor psiho-motrice (forŃă, viteză, rezistenŃă, 

îndemânare) 
4. Dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor din şcoala mersului şi alergării 
4. Formarea obişnuinŃei de practicare sistematică a exerciŃiilor fizice; 
5. Formarea atitudinii pozitive şi a deprinderii de conduită în colectiv; 
6. ContribuŃii la înlăturarea efectelor negative ale lipsei de activitate fizică prin 

jocuri de mişcare. 
 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii

    
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
• RAłĂ, G. Didactica educaŃiei fizice şi sportului - curs , Bacău, Universitatea din Bacău, 2004. 
Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din atletism   
 

4  ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative prin intermediul 
exerciŃiilor cu caracter atletic. 

4 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative prin intermediul 

4 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

 

6.
1.
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Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea 
profesională şi activitatea de formare continuă. 
-Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare sistematică a practicilor 
profesionale proprii. 
-Aplicarea unor metode ştiinŃifice specifice ştiinŃelor educaŃiei în desfăşurarea unor cercetări empirice 
asupra problemelor educaŃionale din grupa de preşcolari/clasa de elevi.  
-Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în 
domeniul ştiinŃelor educaŃiei.  
-Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte de specialitate. 

6.
2.
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Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în vederea formării şi 
dezvoltării profesionale continue 
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parcursurilor aplicative şi jocurilor dinamice. 
ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din ginmastică   
 

2 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007;. 
Bibliografie minimală 
Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
În vederea schiŃării conŃinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăŃare titularii disciplinei se organizează vizionări 
a activităŃilor din şcoli primae şi preşcolare, cluburi sportive şi de dezvoltare, a bazelor sportive.  Întâlnirile vor viza 
identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul 
altor instituŃii de învăŃământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  o   
10.5. 
Seminar/labor
ator/proiect 

- realizarea de sisteme de acŃionare pe tematici stabilite 
pentru învăŃare pe parcursul semestrului; 
SusŃinere  probelor  de control   

Evaluare curentă 
Probe practice    

50 % 
50 % 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul ŞtiinŃa sportului şi educaŃiei fizice şi metodologiei creative; 
demonstrarea însuşirii eficiente de către studenŃi a noŃiunilor de bază din domeniul creativ şi metodologiei prin 
rezolvarea corectă a aplicaŃiilor creative în domeniu 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

24.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 Conf. univ. dr. MOCANU Marcelina 

 
Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 

 Prof. univ. dr. TĂLMACIU MIHAI  
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii ÎF 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI 

2.2. Titularul activităŃilor de curs MâŃă Liliana 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs 
în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare 
pentru fiecare zi de întârziere.   

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Identificarea şi asimilarea principalelor teorii în domeniul teoriei şi 
metodologiei curriculum-ului şi utilizarea cunoştinŃelor de specialitate pentru 
realizarea activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul preşcolar şi primar 

7.2. Obiectivele specifice • însuşirea cunoştinŃelor, noŃiunilor, teoriilor fundamentale şi metodologice în 
domeniul teoriei şi metodologiei curriculum-ului; 

• formarea capacităŃii de sistematizare şi prelucrare a cunoştinŃelor, noŃiunilor, 
teoriilor actuale în domeniul teoriei şi metodologiei curriculum-ului; 

• dezvoltarea capacităŃii de aplicare a noŃiunilor fundamentale din domeniul 
teoriei şi metodologiei curriculum-ului; 

• dezvoltarea abilităŃilor de investigare a problemelor fundamentale şi 
metodologice în domeniul teoriei şi metodologiei curriculum-ului 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Fundamente ale teoriei curriculum-ului: Teorii privind 

proiectarea şi dezvoltarea curriculum-ului; Principiile, 
normele şi procesul proiectării curriculare; Elemente 
structurale ale curriculum-ului 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Curriculum - delimitări conceptuale: Conceptul de 
curriculum. EvoluŃie şi sens; Definirea şi analiza 
conceptelor 

4 Prelegerea-dezbatere  

• Structuri şi tipologii curriculare: Core curriculum-ul şi 
variantele sale; Curriculum-ul diferenŃiat; variante de 
diferenŃiere curriculară ; Curriculum nucleu şi curriculum 
la decizia şcolii; principii şi condiŃii de alegere a 
variantelor de curriculum la decizia şcolii; aplicaŃii pentru 
învăŃământul primar; Alte delimitări semnificative în 
tipologia curriculară 

2   

• FinalităŃile educaŃiei: Definirea şi analiza operaŃională a 6 Prelegerea-dezbatere  

 

6.
1.
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi 
grupuri educaŃionale 

• C2. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul 
primar şi preşcolar 

• C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în 
carieră 

6.
2.
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• CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opŃiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei 



F 84.07/Ed. 06 
 

conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv; Idealul/ 
idealurile educaŃionale; schiŃă istorică a idealurilor 
educaŃiei (Antichitatea, Evul Mediu european, Renaşterea, 
Epoca modernă, Epoca contemporană); Taxonomia 
finalităŃilor. Criterii şi sisteme de referinŃă; 
OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale – Concept, 
Proceduri de operaŃionalizare, limite,  aplicaŃii pentru 
învăŃământul preşcolar şi primar; Pedagogia prin obiective 
şi centrarea pe competenŃe: similitudini şi deosebiri, valori 
şi limite 

• ConŃinutul învăŃământului: Conceptualizare; Locul 
conŃinuturilor în concepŃia curriculum-ului modern; 
SelecŃia conŃinuturilor; Analiza documentelor curriculare 
cu aplicaŃii pnetru învăŃământul preşcolar şi primar; 
ModalităŃi de structurare a conŃinuturilor: disciplinar, 
intradisciplinar, interdisciplinar, modular, pluridisciplinar, 
cu aplicaŃii la învăŃământul preşcolar şi primar; 
Transdisciplinaritatea şi focalizarea curriculum-ului pe 
competenŃe  

8 Prelegerea-dezbatere  

• Probleme teoretice şi practice ale reformei 
curriculum-ului – cu referire la învăŃământul preşcolar şi 
primar 

4 Prelegerea-dezbatere  

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale  2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”. 
• Crişan, Al. (1994). Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic. Revista de Pedagogie, Nr. 3-4.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
• Niculescu, R.M. (2003). Teoria şi managementul curriculum-ului. Braşov: Editura UniversităŃii „Transilvania” din 

Braşov.  
• Potolea, D. (2002). Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensională. în Potolea, D., Păun, E. 

(coord.), Pedagogie. Fundamente teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Editura Polirom. 
• Ungureanu, D. (1999). EducaŃie şi curriculum. Timişoara: Editura Eurostampa.  
• *** (1998). Curriculum NaŃional pentru învăŃământul obligatoriu. Cadru de referinŃă. Bucureşti: M.E.N., C.N.C. 
Bibliografie minimală 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Fundamente ale teoriei curriculum-ului 2 Studiul de caz  

• Curriculum - delimitări conceptuale 4 Studiul de caz  

• Structuri şi tipologii curriculare 2 Studiul de caz  

• FinalităŃile educaŃiei 6 Studiul de caz  

• ConŃinutul învăŃământului 8 Studiul de caz  

• Probleme teoretice şi practice ale reformei 
curriculum-ului 

4 Studiul de caz  

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale 2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”. 
• Crişan, Al. (1994). Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic. Revista de Pedagogie, Nr. 3-4.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
• Niculescu, R.M. (2003). Teoria şi managementul curriculum-ului. Braşov: Editura UniversităŃii „Transilvania” din 
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Braşov.  
• Potolea, D. (2002). Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensională. în Potolea, D., Păun, E. 

(coord.), Pedagogie. Fundamente teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Editura Polirom. 
• Ungureanu, D. (1999). EducaŃie şi curriculum. Timişoara: Editura Eurostampa.  
• *** (1998). Curriculum NaŃional pentru învăŃământul obligatoriu. Cadru de referinŃă. Bucureşti: M.E.N., C.N.C. 
Bibliografie minimală 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/ învățare, titularii disciplinei au organizat o 
întâlnire cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat 
identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din 
cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
• cunoaşterea terminologiei utilizate; 
• capacitatea de utilizare adecvată a 

noŃiunilor 

 
Probă scrisă 

 
50% 

10.5. Seminar/ laborator/ 
proiect 

• participarea activă la analiza studiilor de 
caz; 

• implicare în elaborarea aplicaŃiilor pentru 
învăŃământul preşcolar şi ciclul primar 

 
Proiectul 

 
50% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• participare activă şi sistematică la dezbaterile de la curs şi seminar; 
• cunoştinŃe minimale din problematica disciplinei 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect. univ.dr. MâŃă Liliana Lect. univ.dr. MâŃă Liliana 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Mocanu Marcelina 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Talmaciu Mihai 
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MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 
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FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii ÎF 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI 

2.2. Titularul activităŃilor de curs MâŃă Liliana 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs 
în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare 
pentru fiecare zi de întârziere.   

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Identificarea şi asimilarea principalelor teorii în domeniul teoriei şi 
metodologiei curriculum-ului şi utilizarea cunoştinŃelor de specialitate pentru 
realizarea activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul preşcolar şi primar 

7.2. Obiectivele specifice • însuşirea cunoştinŃelor, noŃiunilor, teoriilor fundamentale şi metodologice în 
domeniul teoriei şi metodologiei curriculum-ului; 

• formarea capacităŃii de sistematizare şi prelucrare a cunoştinŃelor, noŃiunilor, 
teoriilor actuale în domeniul teoriei şi metodologiei curriculum-ului; 

• dezvoltarea capacităŃii de aplicare a noŃiunilor fundamentale din domeniul 
teoriei şi metodologiei curriculum-ului; 

• dezvoltarea abilităŃilor de investigare a problemelor fundamentale şi 
metodologice în domeniul teoriei şi metodologiei curriculum-ului 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Fundamente ale teoriei curriculum-ului: Teorii privind 

proiectarea şi dezvoltarea curriculum-ului; Principiile, 
normele şi procesul proiectării curriculare; Elemente 
structurale ale curriculum-ului 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Curriculum - delimitări conceptuale: Conceptul de 
curriculum. EvoluŃie şi sens; Definirea şi analiza 
conceptelor 

4 Prelegerea-dezbatere  

• Structuri şi tipologii curriculare: Core curriculum-ul şi 
variantele sale; Curriculum-ul diferenŃiat; variante de 
diferenŃiere curriculară ; Curriculum nucleu şi curriculum 
la decizia şcolii; principii şi condiŃii de alegere a 
variantelor de curriculum la decizia şcolii; aplicaŃii pentru 
învăŃământul primar; Alte delimitări semnificative în 
tipologia curriculară 

2   

• FinalităŃile educaŃiei: Definirea şi analiza operaŃională a 6 Prelegerea-dezbatere  

 

6.
1.
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi 
grupuri educaŃionale 

• C2. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul 
primar şi preşcolar 

• C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în 
carieră 

6.
2.
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• CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opŃiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei 
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conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv; Idealul/ 
idealurile educaŃionale; schiŃă istorică a idealurilor 
educaŃiei (Antichitatea, Evul Mediu european, Renaşterea, 
Epoca modernă, Epoca contemporană); Taxonomia 
finalităŃilor. Criterii şi sisteme de referinŃă; 
OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale – Concept, 
Proceduri de operaŃionalizare, limite,  aplicaŃii pentru 
învăŃământul preşcolar şi primar; Pedagogia prin obiective 
şi centrarea pe competenŃe: similitudini şi deosebiri, valori 
şi limite 

• ConŃinutul învăŃământului: Conceptualizare; Locul 
conŃinuturilor în concepŃia curriculum-ului modern; 
SelecŃia conŃinuturilor; Analiza documentelor curriculare 
cu aplicaŃii pnetru învăŃământul preşcolar şi primar; 
ModalităŃi de structurare a conŃinuturilor: disciplinar, 
intradisciplinar, interdisciplinar, modular, pluridisciplinar, 
cu aplicaŃii la învăŃământul preşcolar şi primar; 
Transdisciplinaritatea şi focalizarea curriculum-ului pe 
competenŃe  

8 Prelegerea-dezbatere  

• Probleme teoretice şi practice ale reformei 
curriculum-ului – cu referire la învăŃământul preşcolar şi 
primar 

4 Prelegerea-dezbatere  

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale  2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”. 
• Crişan, Al. (1994). Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic. Revista de Pedagogie, Nr. 3-4.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
• Niculescu, R.M. (2003). Teoria şi managementul curriculum-ului. Braşov: Editura UniversităŃii „Transilvania” din 

Braşov.  
• Potolea, D. (2002). Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensională. în Potolea, D., Păun, E. 

(coord.), Pedagogie. Fundamente teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Editura Polirom. 
• Ungureanu, D. (1999). EducaŃie şi curriculum. Timişoara: Editura Eurostampa.  
• *** (1998). Curriculum NaŃional pentru învăŃământul obligatoriu. Cadru de referinŃă. Bucureşti: M.E.N., C.N.C. 
Bibliografie minimală 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Fundamente ale teoriei curriculum-ului 2 Studiul de caz  

• Curriculum - delimitări conceptuale 4 Studiul de caz  

• Structuri şi tipologii curriculare 2 Studiul de caz  

• FinalităŃile educaŃiei 6 Studiul de caz  

• ConŃinutul învăŃământului 8 Studiul de caz  

• Probleme teoretice şi practice ale reformei 
curriculum-ului 

4 Studiul de caz  

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale 2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”. 
• Crişan, Al. (1994). Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic. Revista de Pedagogie, Nr. 3-4.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
• Niculescu, R.M. (2003). Teoria şi managementul curriculum-ului. Braşov: Editura UniversităŃii „Transilvania” din 
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Braşov.  
• Potolea, D. (2002). Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensională. în Potolea, D., Păun, E. 

(coord.), Pedagogie. Fundamente teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Editura Polirom. 
• Ungureanu, D. (1999). EducaŃie şi curriculum. Timişoara: Editura Eurostampa.  
• *** (1998). Curriculum NaŃional pentru învăŃământul obligatoriu. Cadru de referinŃă. Bucureşti: M.E.N., C.N.C. 
Bibliografie minimală 
• Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Editura 

Paralela 45.  
• CreŃu, C. (1998). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Iaşi: Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”.  
• MâŃă, L. (2014). Teoria şi metodologia curriculum-ului. Ghid pentru studenŃii de la specializarea Pedagogia 

învăŃământului preşcolar şi primar. Bacău: Editura Alma Mater. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/ învățare, titularii disciplinei au organizat o 
întâlnire cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat 
identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din 
cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
• cunoaşterea terminologiei utilizate; 
• capacitatea de utilizare adecvată a 

noŃiunilor 

 
Probă scrisă 

 
50% 

10.5. Seminar/ laborator/ 
proiect 

• participarea activă la analiza studiilor de 
caz; 

• implicare în elaborarea aplicaŃiilor pentru 
învăŃământul preşcolar şi ciclul primar 

 
Proiectul 

 
50% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• participare activă şi sistematică la dezbaterile de la curs şi seminar; 
• cunoştinŃe minimale din problematica disciplinei 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect. univ.dr. MâŃă Liliana Lect. univ.dr. MâŃă Liliana 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Mocanu Marcelina 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Talmaciu Mihai 
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică, ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 
primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 
 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Conf. univ. dr. Anișoara SANDOVICI 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Conf. univ. dr. Anișoara SANDOVICI 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Examen 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fundamentele psihologiei 
• Fundamentele pedagogiei 

4.2. de •  
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competenŃe 
 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/sustinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studentii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea, înŃelegerea şi valorificarea în practica educaŃională (din 
învătământul prescolar şi primar) a informatiilor ştiintifice privind conceptele şi 
problematica psihologiei educației. 
 

7.2. Obiectivele specifice • Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză şi operare corectă cu conceptele 
specifice domeniului psihologiei educației; 

• Identificarea principalelor perspective de analiză şi interpretare a 
psihologiei educației; 

• OperaŃionalizarea principalelor noŃiuni specifice psihologiei educației; 
• Aplicarea noŃiunilor de specialitate în analiza problemelor specifice 

psihologiei educației; 
• Dezvoltarea capacității studenților de a utiliza în mod creativ 

cunoștințele psihologice în practica educațională; 
• Conturarea capacității de realizare a comunicării eficiente și a unui 

management adecvat în activitatea educațională. 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Capitolul I 
OBIECTUL PSIHOLOGIEI EDUCAȚIEI 
1. Originile psihologiei educației (Practica educativă şi 
filosofia poporană. Psiho – pedagogia filosofică: J. Locke, 
J.J. Rousseau) 
2. Obiectul de studiu al psihologiei educației. Domenii 
conexe. 

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul II 
ÎNVĂȚAREA 

1. Definiții și caracterizare. 
2. Formele învățării. 
3. Procese implicate în activitatea de învățare. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul III 
MOTIVAȚIA ÎN ÎNVĂȚARE 

1. Definirea și caracterizarea motivației. 
2. Modele teoretice ale motivației. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 
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C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaŃionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri Ńintă. 

        C2.  Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi preşcolar.  

C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în carieră.  
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 CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opŃiuni valorice 

explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei. 
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2.1. Modelul ierarhic al trebuințelor (A. Maslow). 
2.2. Teoria nevoilor (H. Murray). 
2.3. Teoria nevoilor de realizare (D. McCelland). 
2.4. Teoria abordărilor cognitive în analiza motivației. 
3. Variabile psihologice ale succesului/ inssucesului 

școlar. 
3.1. Nivelul de aspirații. 
3.2. Optimum motivațional. 
3.3. Motivația intrinsecă/ motivația intrinsecă. 

Capitolul IV 
CREATIVITATEA LA COPII 

1. Definiție și caracterizare. 
2. Nivelele creativității după Taylor. 
3. Dimensiunile creativității. 
4. Personalitatea creativă (Torance). 
5. Modelul creativității corelat personalității creative 

(T. Amabile) 
6. Rolul atitudinilor în productivitatea creativă. 
7. Criterii utilizate pentru aprecierea creativității. 
8. Blocajele creativității. 

4 
prelegerea-dezbatere,  
problematizarea, 
demonstraŃia, studiul de caz 

 

Capitolul V 
DIMENSIUNEA PSIHOLOGICĂ A PREGĂTIRII 
CADRULUI DIDACTIC 

1. Ce înseamnă să fii profesor. 
2. Calitățile fundamentale ale cadrului didactic. 
2.1. Vocația pedagogică. 
2.2. Arta pedagogică. 
2.3. Aptitudinea pedagogică. 
2.4. Tactul pedagogic. 
2.5. Competența didactică. 
2.6. Structuri de personalitate relevante cadrului 

didactic 
3. Stilurile educaționale. 
4. Stilurile comportamentale 
 

6 
prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul VI 
COMUNICAREA DIDACTICĂ 

1. Psihologia comunicării. 
2. Modelele comunicării. 
2.1. Modelul liniar matematic. 
2.2. Modelul psiho-sociologic. 
3. Axiomele comunicării didactice. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul VII 
INTELIGENȚA- CA SUBSISTEM REZOLUTIV-
PRODUCTIV AL PERSONALITĂȚII 

1. Conceptul de inteligență. 
2. Teorii asupra inteligenței 
2.1. Abordarea analitică factorială 
2.2. Abordarea genetică 
2.3. Abordarea sistemică 
3. Tipuri de inteligență. Modelul multidimensional al 

inteligenței (H. Gadner). 
4. Stimularea inteligenței în cadrul procesului 
instructiv-educativ. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Bibliografie 
A) LUCRĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIEI EDUCAȚIEI 

• Cosmovici, A., Iacob, L, 1999, Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași 
• Golu, P., Golu, I., 2003, Psihologie educațională, Editura Miron, București 
• Măgâț Cîndea, A., 2003, Psihologie educațională, Tipografia Universității de Vest, Timișoara 
• Petrescu, P., 2007, Psihologie și educație, Editura Eurostampa, Timișoara 
• Sălăvăstru, D., 2004, Psihologia educației, Editura Polirom, Iași 
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• Gavreliuc, D., Gavreliuc, A., 2012, Școală și schimbare socială, Editura Universității de Vest, Timișoara 
B) STUDII TEMATICE: 

• Albu, G., 2005, O psihologie a educației,, Editura Institutul European, Iași 
• Clinciu, A, Cocoradă, E., Luca, M., 2006, Psihologia educației, Editura Universității Transilvania, Brașov 
• Crahay, M., 2009, Psihologia educației, Editura Trei, București 
• Crețu, C., 1997, Psihopedagogia succesului, Editura Polirom, Iași 
• Druță, M. E., 2000, Psihologia educației, Editura Didactică și Pedagogică, București 
• Joița E, 2000, Management educațional. Profesorul manager: roluri și metodologie, Editura Polirom, Iași 
• Linksman, R., 2000, Învățarea rapidă, Editura Teora, București 
• Negovan, V., 2005, Introducere în psihologia educației, Editura Universitară, București 
• Pânișoară, I. O., 2006, Comunicarea eficientă, Ediția a III-a, Editura Polirom, Iași 
• Sălăvăstru, D., 2009, Psihologia învățării, Editura Polirom, Iași 
• Șoitu, L., Hăvârneanu, C., 2001, Agresivitatea în școală, Institutul European, Iași 
• http://cartidownloand.ro 
• http://free-ebooks.net 
• http://gutenberg.org 

Bibliografie minimală 
• Cosmovici, A., Iacob, L, 1999, Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași 
• Golu, P., Golu, I., 2003, Psihologie educațională, Editura Miron, București 
• Petrescu, P., 2007, Psihologie și educație, Editura Eurostampa, Timișoara 
• Sălăvăstru, D., 2004, Psihologia educației, Editura Polirom, Iași 
 

AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Obiectul și importanța psihologiei educației. 
Predarea temelor pentru activitățile de seminar. 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Stadialitatea vieții psihice și caracterizarea psihologică a 
vârstelor școlare. 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Personalitatea elevului: structură și metode de 
cunoaștere utilizate în activitatea școlară. 
Importanța cunoașterii psihologice a elevilor și 
autocunoașterii; metode de cunoaștere a elevilor și 
autocunoaștere: observația, experimentul, chestionarele, 
convorbirea, metoda biografică, analiza produselor 
activității, fișa psihopedagogică, harta psihopedagogică. 

4 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Învățarea și implicațiile în actul educațional. 
Caracteristici ale învățării umane, tipuri și forme de 
învățare, stiluri cognitive, surse de disfuncționalitate în 
procesul învățării. 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Motivația și rolul ei în activitatea umană. 
Perspective de abordare a motivației, rolul structurii 
motivaționale a personalității în activitatea instructiv-
educativă, tehnici motivaționale de predare. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Inteligența și modificabilitatea ei. 
Teoria inteligențelor multiple și implicațiile ei educaționale. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Dimensiunea psihosociologică a grupurilor școlare. 
Clasa de elevi ca grup social, aspecte psiho-sociale ale 
relațiilor interpersonale în colectivul de elevi. Testul 
sociometric. 

4 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Comunicarea și eficientizarea relațiilor didactice. 
Elemente definitorii ale procesului de comunicare didactică, 
dezvoltarea competențelor de comunicare. 

4 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Creativitatea și stimularea factorilor creativi. 
Treptele creativității, blocajele creativității, tehnici de 
stimulare a creativității în mediul școlar 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Agresivitatea n mediul școlar. 
Definire și caracterizare; conduite agresive în mediul 
școlar, modalități de prevenire și intervenție. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Profesorul – factor esențial al formării elevilor. 
Aptitudinile psihopedagogice și competențele didactice, 
stilurile didactice și eficiența activităților didactice. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 
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Bibliografie 
• Albu, G., 2005, O psihologie a educației,, Editura Institutul European, Iași 
• Clinciu, A, Cocoradă, E., Luca, M., 2006, Psihologia educației, Editura Universității Transilvania, Brașov 
• Crahay, M., 2009, Psihologia educației, Editura Trei, București 
• Crețu, C., 1997, Psihopedagogia succesului, Editura Polirom, Iași 
• Druță, M. E., 2000, Psihologia educației, Editura Didactică și Pedagogică, București 
• Joița E, 2000, Management educațional. Profesorul manager: roluri și metodologie, Editura Polirom, Iași 
• Linksman, R., 2000, Învățarea rapidă, Editura Teora, București 
• Negovan, V., 2005, Introducere în psihologia educației, Editura Universitară, București 
• Pânișoară, I. O., 2006, Comunicarea eficientă, Ediția a III-a, Editura Polirom, Iași 
• Sălăvăstru, D., 2009, Psihologia învățării, Editura Polirom, Iași 
• Șoitu, L., Hăvârneanu, C., 2001, Agresivitatea în școală, Institutul European, Iași 
• http://cartidownloand.ro 
• http://free-ebooks.net 
• http://gutenberg.org 

Bibliografie minimală 
• Cosmovici, A., Iacob, L, 1999, Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași 
• Golu, P., Golu, I., 2003, Psihologie educațională, Editura Miron, București 
• Petrescu, P., 2007, Psihologie și educație, Editura Eurostampa, Timișoara 
• Sălăvăstru, D., 2004, Psihologia educației, Editura Polirom, Iași 
 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Continuturile disciplinei sunt în concordantă cu standardele RNCIS 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs 

• participare activă; 
• demonstrarea însuşirii conceptelor 

fundamentale cu care operează psihologia 
vârstelor;  

• demonstrarea unor capacităŃi şi competenŃe 
de aplicare a diferitelor rezultate ale 
învăŃării în rezolvarea unor probleme 
teoretice şi practice 

Examen, probă scrisă 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• participarea activă; 
• un portofoliu individual conŃinând un 

proiect /studiu de caz sustinut in cadrul 
seminarului; fişe de lucru seminar, analize 
comparative, aplicarea unor metode de 
cercetare etc. 

observarea curentă; 
investigaŃia; 
proiectul,  portofoliul 
etc 

        40% 

10.6. Standard minim de performanŃă 
Studentul trebuie să obŃină cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală (examen) cât şi la cea continuă: 
- prezenŃa şi participarea activă la seminarii (cel puŃin 3 intervenŃii); 
- demonstrarea unui minim de capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a conceptelor, de realizare a unor profile şi analize 
comparative, de transfer aplicativ al cunoştinŃelor;  
- elaborarea unui proiect /studiu de caz si susŃinerea in cadrul seminarului (obtinerea notei minimale 5,00)  
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Conf. Univ. Dr. Marcelina MOCANU 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof. Univ. Dr. Mihai TALMACIU 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 

www.ub.ro;  e-mail: rector@ub.ro 

 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică, ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 
primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 
 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA  PERSONALITĂȚII 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Conf. univ. dr. Anișoara SANDOVICI 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Conf. univ. dr. Anișoara SANDOVICI 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Examen 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fundamentele psihologiei 
• Psihologia vârstelor 

4.2. de •  
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competenŃe 
 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/sustinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studentii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea, înŃelegerea şi valorificarea în practica educaŃională (din 
învătământul prescolar şi primar) a informatiilor ştiintifice privind conceptele şi 
problematica psihologiei personalității. 
 

7.2. Obiectivele specifice • Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză şi operare corectă cu conceptele 
specifice domeniului psihologiei personalității; 

• Identificarea principalelor perspective de analiză şi interpretare a 
personalității umane; 

• OperaŃionalizarea principalelor noŃiuni specifice psihologiei 
personalității; 

• Aplicarea noŃiunilor de specialitate în analiza personalității preșcolarului 
și școlarului mic, dar a personalității cadrului didactic. 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Capitolul I 
CONCEPTUL DE PERSONALITATE 
1. Conceptul de personalitate în perspectivă 

multidisciplinară. 
2. Aspecte metodologice în psihologia personalității. 
3. Concepte cheie în domeniul analizei personalității 

umane: individ, individualitate, persoana, personalitate, 
personaj, status și rol social. 

4. Tipuri și definiții ale personalității. Accepțiuni ale 
conceptului de personalitate. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul II 
TEORII ȘI PERSPECTIVE DE ABORDARE A 
PERSONALITĂȚII 
1. Clasificarea teoriilor personalității. 
1.1. Psihologia analitică (C. G. Jung). 
1.2. Psihologia individuală (A. Adler). 
1.3. Psihanaliza interpersonală (K. Horney). 
1.4. Teoria trăsăturilor de personalitate (G. Allport). 
1.5. Teoria constructelor personale (G. Kelly). 

8 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

 

6.
1.

 
C

om
pe

te
nŃ

e 
pr

of
es

io
na

le
  

 

C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaŃionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri Ńintă. 

        C2.  Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi preşcolar.  

C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în carieră.  

C
om

p
et

en
Ńe

 
tr

an
sv

er
sa

le
 CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opŃiuni valorice 

explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei. 
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1.6. Analiza factorială a personalității (H. J. Eysenck). 
1.7. Analiza factorială a personalității (R. B. Cattell). 
2.  Perspectiva structural-sistemică a personalității. 

 
Capitolul III 

TEMPERAMENTUL – CA SUBSISTEM DINAMICO-
ENERGETIC AL PERSONALITĂȚII 

1. Definiție și caracterizare generală. 
2. Tipologii temperamentale: 
2.1. Tipologii bioconstituționale. 
2.2. Tipologii psihofiziologice. 
2.3. Tipologii psihologice. 
2.4. Tipologii psihosociologice. 
2.5. Tipologii psihopatologice. 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul IV 
CARACTERUL – CA SUBSISTEM RELAȚIONAL-
VALORIC ȘI DE AUTOREGLAJ AL 
PERSONALITĂȚII 

1. Definiție și caracterizare generală. 
2. Structura psihologică a caracterului: 
2.1. Atitudinile caracteriale. 
2.2. Trăsăturile caracteriale. 
3. Formarea caracterului. 

4 
prelegerea-dezbatere,  
problematizarea, 
demonstraŃia, studiul de caz 

 

Capitolul V 
APTITUDINILE – CA SUBSISTEM 
INSTRUMENTAL-OPERAȚIONAL AL 
PERSONALITĂȚII 

1. DefiniȚie și caracterizare generală. 
2. Structura psihologică a aptitudinilor. 
3. Raportul ereditate-mediu în determinarea 

aptitudinilor. 
4. Aptitudinile în structura personalității. 
5. Clasificarea aptitudinilor. 
 

4 
prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Capitolul VI 
EUL ÎN STRUCTURA PERSONALITĂȚII 

1. Modalități de definire a Eului. 
2. Structura psihologică a Eului. 
3. Relația Eu- conștiință. 
4. Relația Eu- personalitate 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

Bibliografie 
A) LUCRĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIEI PERSONALITĂȚII 

• Allport, G., 1991, Structura și dezvoltarea personalității, Editura Didactică și Pedagogică, București 
• Dafinoiu, I., 2002, Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași 
• Golu, M.,  1993, Dinamica personalității, Editura GENEZE, București 
• Marcus, S., 1997, Empatie și personalitate, Editura Aros, București 
• Muntean, A., 2006, Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi 
• Rudică, T., 1990, Maturizarea Personalității, Editura Polirom, Iași 

B) STUDII TEMATICE: 
• Adler, A., 1996, Sensul vieții, Editura TREI, București 
• Bonchiş, E., 1998, Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenŃă, Editura Impremiriei de Vest, 

Oradea 
• Jung, C.G., 1994, Puterea sufletului, volumele 1, 2, 3,4 Editura TREI, București 
• Minulescu, M., 1996, Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, Garell Publishing House  
• Lévy-Leboyer, C., 2005, La personalité. Un facteur essential de réussite dans le monde du travail, öditions 

d,Organisation 
• Lassus, De R., 2000, Analiza tranzacțională, Editura Teora, București 
• Zlate, M., 1997, Eul și personalitatea, Editura TREI, București 

Bibliografie minimală: 
• Allport, G., 1991, Structura și dezvoltarea personalității, Editura Didactică și Pedagogică, București 
• Dafinoiu, I., 2002, Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași 



F 84.07/Ed. 06 
 

• Golu, M.,  1993, Dinamica personalității, Editura GENEZE, București 
 

AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Analiza traczacțională în analiza personalității. 2 dezbaterea, explicaŃia, 

conversaŃia euristică 
 

Eul și personalitatea. Fațetele personalității. 2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Modele de antrenament privind creșterea încrederii în sine 
și stimei de sine. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Rolul poveștilor terapeutice în formarea preșcolarului și 
școlarului mic. 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Probleme de psihopatologia personalității. 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Psihologia românului. Perspective contemporane 2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Maturizarea personalității. Variabile de gen. 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Bibliografie 
• Adler, A., 1996, Sensul vieții, Editura TREI, București 
• Bonchiş, E., 1998, Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenŃă, Editura Impremiriei de Vest, 

Oradea 
• Jung, C.G., 1994, Puterea sufletului, volumele 1, 2, 3,4 Editura TREI, București 
• Minulescu, M., 1996, Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, Garell Publishing House  
• Lévy-Leboyer, C., 2005, La personalité. Un facteur essential de réussite dans le monde du travail, öditions 

d,Organisation 
• Lassus, De R., 2000, Analiza tranzacțională, Editura Teora, București 
• Zlate, M., 1997, Eul și personalitatea, Editura TREI, București 

Bibliografie minimală 
• Allport, G., 1991, Structura și dezvoltarea personalității, Editura Didactică și Pedagogică, București 
• Dafinoiu, I., 2002, Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași 
• Golu, M.,  1993, Dinamica personalității, Editura GENEZE, București 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Continuturile disciplinei sunt în concordantă cu standardele RNCIS 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs 

• participare activă; 
• demonstrarea însuşirii conceptelor 

fundamentale cu care operează psihologia 
vârstelor;  

• demonstrarea unor capacităŃi şi competenŃe 
de aplicare a diferitelor rezultate ale 
învăŃării în rezolvarea unor probleme 
teoretice şi practice 

Examen, probă scrisă 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• participarea activă; 
• un portofoliu individual conŃinând un 

proiect /studiu de caz sustinut in cadrul 
seminarului; fişe de lucru seminar, analize 
comparative, aplicarea unor metode de 
cercetare etc. 

observarea curentă; 
investigaŃia; 
proiectul,  portofoliul 
etc 

        40% 

10.6. Standard minim de performanŃă 
Studentul trebuie să obŃină cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală (examen) cât şi la cea continuă: 
- prezenŃa şi participarea activă la seminarii (cel puŃin 2 intervenŃii); 



F 84.07/Ed. 06 
 

- demonstrarea unui minim de capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a conceptelor, de realizare a unor profile şi analize 
comparative, de transfer aplicativ al cunoştinŃelor;  
- elaborarea unui proiect /studiu de caz si susŃinerea in cadrul seminarului (obtinerea notei minimale 5,00)  
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Conf. Univ. Dr. Marcelina MOCANU 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof. Univ. Dr. Mihai TALMACIU 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea Științe 

1.3. Departamentul Departamentul Matematică, Informatică și Științele Educației 

1.4. Domeniul de studii Științele educației 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 
primar, Profesor în învățământul preșcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Învățământ cu frecvență 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Prof. univ. dr. Cojocariu Venera-Mihaela 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Prof. univ. dr. Cojocariu Venera-Mihaela 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare ES 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fundamentele pedagogiei 

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 
mobile deschise. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Echipele de realizare a proiectului se stabilesc de către studenți. 
• Termenul de predare/susținere a proiectului în seminar este stabilit de titularul 

seminarului de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe alte motive decât unele obiectiv întemeiate. 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoaşterea științifică, înŃelegerea şi valorificarea comparativă în contextele 
practicii şcolare în învăŃământul primar şi preşcolar a fundamentelor psihologice 
şi pedagogice ale desfăşurării procesului didactic, din punct de vedere al 
instituŃiilor, proceselor, principiilor, conŃinuturilor şi strategiilor de realizare. 

7.2. Obiectivele specifice • Exersarea utilizării autonome şi adecvate a paradigmelor, teoriilor, modelelor și 
conceptelor pedagogice fundamentale în contexte concrete specifice învăŃământului 
primar şi preşcolar; 

• Dezvoltarea capacităŃii de analiză comparativă a specificului educaŃiei preşcolare şi în 
învățământul primar, de argumentare logică a raporturilor de diferenŃă şi 
complementaritate; 

• Formarea unei reprezentări corecte asupra specificului şi conŃinutului educaŃiei timpurii, 
a dezvoltării copilului mic la debutul şcolarităŃii; 

• Identificarea elementelor de unitate şi diversitate în documentele şcolare care 
reglementează activitatea din grădiniŃă/învăŃământul primar; 

• Cunoaşterea unor aspecte specifice ce caracterizează strategiile didactice folosite în 
procesul didactic la grădiniŃă/clasele I-IV; 

• Formarea atitudinii pozitive, de preŃuire faŃă de rolul şi statusul social al profesorului 
din învăŃământul primar şi preşcolar 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii 

• Obiectul disciplinei Pedagogia 
învăŃământului primar şi 
preşcolar 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea 

1 prelegere 

• EducaŃie şi psihogeneză în 
învăŃământul preşcolar şi 
primar 

4 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
organizatorul grafic 

2  prelegeri 

• EducaŃia şi specificul său în 
grădiniŃă/clasele I-IV 

4 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, organizatorul grafic 

2 prelegeri 

• Componentele educaŃiei la 
nivelul învăŃământului (pre) 
primar 

4 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
demonstraŃia, problematizarea 

2  prelegeri 

• Clasa pregătitoare – elemente 
de specificitate 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
demonstraŃia, problematizarea 

1 prelegere 

 

6.
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi grupuri 
educaŃionale 

• C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăŃământ şi a 
activităŃilor de învăŃare/integrare socială specifice vârstei grupului Ńintă 

• C5 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / 
grupuri educaŃionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaŃi etc.) 

6.
2.
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- 
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• Curriculum pentru 
învăŃământul preşcolar/primar 
– accente noi în curriulum-ul 
revizuit 

6 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
demonstraŃia, problematizarea 

3 prelegeri 

• Strategii didactice şi eficienŃă 
formativă în grădiniŃă/clasele 
I-IV 

6 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, demonstraŃia, 
problematizarea, prezentarea Power Point, organizatorul 
grafic 

3 prelegeri 

Bibliografie 
• Cojocariu, V., MâŃă, L. –  Pedagogia învăŃământul primar şi preşcolar – Ghid pentru curs şi seminar, Editura Alma 

Mater, Bacău, 2011;  
• Cojocariu, V., M., Stan, G. – Sinteze didactice, suport de curs „Didactică preşcolară – inovaŃie şi calitate”, Editura 

Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008 (cap. 5, p. 127 –161, cap. 6 163 – 192); 
• Cojocariu, V.- Teoria şi metododologia instruirii, E.D.P., Bucureşti, 2008; 
• *** Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008; 
• *** Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009; 
• *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăŃare pentru formarea competenŃelor cheie la şcolarii mici, 

București, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei. Departamentul pentru formarea 
profesorilor, Sotfwin, 2013 

Bibliografie minimală 
• Cojocariu, V., MâŃă, L. –  Pedagogia învăŃământul primar şi preşcolar – Ghid pentru curs şi seminar, Editura Alma 

Mater, Bacău, 2011;  
• *** Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008; 
• *** Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009; 
• *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăŃare pentru formarea competenŃelor cheie la şcolarii mici, 

București, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei. Departamentul pentru formarea 
profesorilor, Sotfwin, 2013 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

• Obiectul disciplinei Pedagogia 
învăŃământului primar şi preşcolar – 
aplicaŃii 

1 dezbaterea, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, jocul de rol, organizatori grafici, 
exerciŃiul, analiza de text pedagogic 

0,5 seminare 

• EducaŃie şi psihogeneză în 
învăŃământul preşcolar şi primar – 
aplicații 

4 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

2  seminare 

• EducaŃia şi specificul său în grădiniŃă/ 
clasele I-IV –  aplicaŃii 

4 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

2 seminare 

• Componentele educaŃiei la nivelul 
învăŃământului (pre)primar  –  aplicaŃii 

4 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

2 seminare 

• Clasa pregătitoare – elemente de 
specificitate 

3 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

1,5 seminare 

• Curriculum pentru învăŃământul 
preşcolar/primar – accente noi în 
curriulum-ul revizuit –  aplicaŃii 

6 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

3 seminar 

• Strategii didactice şi eficienŃă 
formativă în grădiniŃă/clasele I-IV  – 
aplicații 

6 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

3 seminar 

Bibliografie 
• Cojocariu, V., MâŃă, L. –  Pedagogia învăŃământul primar şi preşcolar – Ghid pentru curs şi seminar, Editura Alma 

Mater, Bacău, 2011;  
• Cojocariu, V., M., Stan, G. – Sinteze didactice, suport de curs „Didactică preşcolară – inovaŃie şi calitate”, Editura 

Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008 (cap. 5, p. 127 –161, cap. 6 163 – 192); 
• Cojocariu, V.- Teoria şi metododologia instruirii, E.D.P., Bucureşti, 2008; 
• *** Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008; 
• *** Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009; 
• *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăŃare pentru formarea competenŃelor cheie la şcolarii mici, 

București, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei. Departamentul pentru formarea 
profesorilor, Sotfwin, 2013 

Bibliografie minimală 
• Cojocariu, V., MâŃă, L. –  Pedagogia învăŃământul primar şi preşcolar – Ghid pentru curs şi seminar, Editura Alma 
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Mater, Bacău, 2011;  
• *** Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008; 
• *** Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009; 
• *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăŃare pentru formarea competenŃelor cheie la şcolarii mici, 

București, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei. Departamentul pentru formarea 
profesorilor, Sotfwin, 2013 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au organizat întâlniri cu: 

membrii ai Societății de Pedagogie, specialiști în domeniul Științelor educației, cu reprezentanți ai instituțiilor 
publice (ministerele de resort, autoritățile locale etc.); precum și cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte 
instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

• Formarea unei reprezentări corecte 
asupra specificului şi conŃinutului 
educaŃiei timpurii, a dezvoltării 
copilului mic la debutul şcolarităŃii; 

• Identificarea elementelor de unitate şi 
diversitate în documentele şcolare care 
reglementează activitatea din 
grădiniŃă/învăŃământul primar; 

• Cunoaşterea unor aspecte specifice ce 
caracterizează strategiile didactice 
folosite în procesul didactic la 
grădiniŃă/clasele I-IV; 

examen 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/
proiect 

• Exersarea utilizării autonome şi 
adecvate a paradigmelor, teoriilor, 
modelelor și conceptelor pedagogice 
fundamentale în contexte concrete 
specifice învăŃământului primar şi 
preşcolar; 

• Dezvoltarea capacităŃii de analiză 
comparativă a specificului educaŃiei 
preşcolare şi în învățământul primar, 
de argumentare logică a raporturilor de 
diferenŃă şi complementaritate; 

1. chestionare orală 
 
2. portofoliu 

1. 20% 
 
2. 30% 
 
 

10.6. Standard minim de performanŃă 

•  cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul Pedagogia învățământului primar și preșcolar şi folosirea lor cu eficienŃă 
maximă; 

• demonstrarea însuşirii eficiente de către studenŃi a noŃiunilor de bază din domeniul  Pedagogia învățământului primar 
și preșcolar prin rezolvarea corectă a aplicațiilor  

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

24.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞTIINłE 

1.3. Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 

primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PSIHOPEDAGOGIA JOCULUI  

2.2. Titularul activităŃilor de curs Conf. univ. dr. CONSTANTA DUMITRIU 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Conf. univ. dr. CONSTANTA DUMITRIU/ lector univ. dr. 
COSTICĂ LUPU  

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/susŃinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studenŃii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Asimilarea şi operarea adecvată cu conceptele operaŃionale din domeniul 
psihopedagogiei jocului in proiectarea si desfășurarea diferitelor 
categorii de jocuri;  

 
7.2. Obiectivele specifice • Asimilarea principalelor cunoştinŃe cu privire la contribuŃia jocului la 

dezvoltarea potenŃialului fizic si psihic al copilului; 
• Dezvoltarea capacităŃilor de utilizare a jocului ca metodă, procedeu, 

mijloc, formă de activitate; 
• Proiectarea, organizarea şi conducerea jocurilor în spiritul didacticii 

moderne axate pe valorizarea potenŃialului şi a disponibilităŃilor copiilor 
preşcolari. 

 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 

1.Obiectul  şi  importanŃa  psihopedagogiei jocului 

1.1. Problematica şi importanŃa studierii psihopedagogiei 
jocului  

2 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

1.2. Reconsiderarea jocului în învăŃământul preşcolar şi 
primar 

   

2.NoŃiuni  generale despre  joc            
2.1. Jocul – activitate specific umană. DefiniŃia jocului şi 
notele sale definitorii 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

2.2. Repere ale evoluŃiei concepŃiei asupra activităŃii de joc 
   

2.3.  Funcțiile jocului    
2.4. Elementele  psihologice ale jocului    

3. Clasificarea jocurilor 
4 prelegerea-dezbatere, 

explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

3.1. Clasificarea jocurilor    
3.2. EvoluŃia şi caracteristicile jocurilor de-a lungul 
diferitelor perioade de vârstă 
 

   

4. Jocul didactic în procesul instructiv-educativ 
 

4 prelegerea-dezbatere, 
explicaŃia, conversaŃia 
euristică, problematizarea 

 

 

C
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C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaŃionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri Ńintă 
C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăŃământ şi a activităŃilor 
de învăŃare/integrare socială specifice vârstei grupului Ńintă 

C
om
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Ńe

 
tr
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er
sa

le
 

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor 
şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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4.1. DefiniŃia şi caracterizarea jocului didactic 
 

   

4.2. Clasificarea jocurilor didactice 
 

   

4.3. ValenŃele formativ-educative ale jocului didactic 
 

   

5. Metodologia organizării şi desfăşurării jocului 
didactic 
 

4 prelegerea-dezbatere,  
problematizarea, 
demonstraŃia, studiul de caz 

 

5.1.ExigenŃe metodice privind proiectarea şi desfăşurarea 
jocului didactic 
 

   

5.2.Jocuri didactice utilizate în activităŃile cu preşcolarii şi 
şcolarii mici  
 

   

6. Raportul dintre joc şi învăŃare, 2h 
 

4 prelegerea-dezbatere,  
problematizarea, 
demonstraŃia, studiul de caz 

 

6.1. ÎnvăŃarea: delimitări conceptuale, forme 
 

   

6.2. Specificul învăŃării în preşcolaritate 
 

   

6.3. ParticularităŃile învăŃării şcolare 
 

   

7. ModalităŃi de utilizare a jocului în prevenirea şi 
corectarea tulburărilor de comportament la preşcolari. 
Ludoterapia 
 

2 prelegerea-dezbatere,  
problematizarea, 
demonstraŃia, studiul de caz 

 

2. Bibliografie 
Antohe, G., Barna, I. (2006). Psihopedagogia jocului, ed. a II-a completată, GalaŃi, Editura FundaŃiei universitare 
„Dunărea de Jos. 
Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F. (1994). ActivităŃi de joc şi recreativ – distractive, Bucureşti, E.D.P. 
Dumitriu, C. (2011). Psihopedagogia jocului.Bacău, Editura Alma Mater. 
Glava A., Glava C. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară, Cluj-Napoca , Editura Dacia. 
Lupu, C., Dumitriu, C. (2014). Didactica jocului, Editura Alma Mater, Bacau. 
Mătăsaru, M. (coord.) (2008). Secrete metodice în didactica preşcolară, Bacău, Editura Casei Corpului Didactic.  
Pâslaru, C. (2003). Didactica învăŃământului preşcolar, Bacău, Editura Bacovia. 
Bibliografie minimală 
Dumitriu, C. (2011). Psihopedagogia jocului.Bacău, Editura Alma Mater. 
Glava A., Glava C. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară, Cluj-Napoca , Editura Dacia. 
Lupu, C., Dumitriu, C. (2014). Didactica jocului, Editura Alma Mater, Bacau. 
Mătăsaru, M. (coord.) (2008). Secrete metodice în didactica preşcolară, Bacău, Editura Casei Corpului Didactic.  
Pâslaru, C. (2003). Didactica învăŃământului preşcolar, Bacău, Editura Bacovia. 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) 

Nr. ore 
Metode de predare ObservaŃii 

Jocul în învăŃământul primar 
 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Raportul dintre joc şi  învăŃare. Clasificarea jocurilor. 
Aplicații  

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

.EvoluŃia şi caracteristicile jocurilor de-a lungul diferitelor 
perioade de vârstă. Aplicații  

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Jocul didactic în procesul instructiv-educativ. Aplicații  
 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Metodologia organizării şi desfăşurării jocului didactic. 
ExigenŃe metodice privind proiectarea şi desfăşurarea 
jocului didactic. Aplicații  
 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Jocuri didactice utilizate în activităŃile cu preşcolarii şi 
şcolarii mici. AplicaŃii  

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Ludoterapia. Aplicații 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
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exerciŃiul 
Bibliografie 
Antohe, G., Barna, I. (2006). Psihopedagogia jocului, ed. a II-a completată, GalaŃi, Editura FundaŃiei universitare 
„Dunărea de Jos. 
Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F. (1994). ActivităŃi de joc şi recreativ – distractive, Bucureşti, E.D.P. 
Dumitriu, C. (2011). Psihopedagogia jocului. Bacău, Editura Alma Mater. 
Glava A., Glava C. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară, Cluj-Napoca , Editura Dacia. 
Lupu, C., Dumitriu, C. (2014). Didactica jocului, Editura Alma Mater, Bacău. 
Mătăsaru, M. (coord.) (2008). Secrete metodice în didactica preşcolară, Bacău, Editura Casei Corpului Didactic.  
Pâslaru, C. (2003). Didactica învăŃământului preşcolar, Bacău, Editura Bacovia. 
Bibliografie minimală 
Dumitriu, C. (2011). Psihopedagogia jocului. Bacău, Editura Alma Mater. 
Glava A., Glava C. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară, Cluj-Napoca , Editura Dacia. 
Lupu, C., Dumitriu, C. (2014). Didactica jocului, Editura Alma Mater, Bacău. 
Mătăsaru, M. (coord.) (2008). Secrete metodice în didactica preşcolară, Bacău, Editura Casei Corpului Didactic.  
Pâslaru, C. (2003). Didactica învăŃământului preşcolar, Bacău, Editura Bacovia 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs 

• demonstrarea însuşirii conceptelor 
fundamentale cu care operează 
psihopedagogia jocului; 

• demonstrarea unor capacităŃi şi competenŃe 
de utilizare adecvată a jocului ca  metodă, 
procedeu, mijloc, formă de activitate; 

 

Colocviul 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• participare activă,  demonstrarea unor 
capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a 
cunoștințelor in practica educațională;  

• proiectarea şi susținerea la seminar a unui 
joc (preșcolaritate/școlaritatea mică) 

observarea curentă; 
verificarea orala,   
proiectul 

        50% 

 
 
 10.6. Standard minim de performanŃă 
Studentul trebuie să întrunească cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală (colocviu) cât şi la cea continuă: 
- prezenŃa şi participarea activă la seminarii (cel puŃin 3 intervenŃii); 
- proiectarea şi susținerea la seminar a unui joc (preșcolaritate/școlaritatea mica) 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

29.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
29.09.2015  
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FACULTATEA DE ŞTIINłE 
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FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞTIINłE 

1.3. Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 

primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZA 2  

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Asist. univ. dr. Ioana Boghian  

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  55 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/susŃinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studenŃii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- Cursul şi seminarul au ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea la student a 
deprinderilor de a utiliza corect și adecvat limba franceză în situații reale de 
comunicare și de adapta registrul lingvistic (formal, informal/colocvial) la 
contextul situațional. 

 
7.2. Obiectivele specifice - Înțelegerea și utilizarea în producerea și interpretarea enunțurilor a 

conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniu, în limba 
franceză. 

- Înțelegerea și utilizarea corectă și adecvată a formelor verbale şi a unui 
vocabular adecvat pentru a exprima/interpreta evenimente prezente, 
trecute sau viitoare din domeniu, în limba franceză. 

- ImbogăŃirea vocabularului de specialitate in limba franceza; 
- Utilizarea si exersarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte 
etc. asociate domeniului, in limba franceza; 

- Elaborarea de proiecte profesionale in limba franceza respectand 
utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

 
 
8. ConŃinuturi 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) 

Nr. ore 
Metode de predare ObservaŃii 

Le verbe. Types de verbe 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

Les traits du verbe 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

L’adverbe 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Les temps de l’indicatif ; les temps simples 2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Les temps composés  
 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Les voix 2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Test 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Bibliografie 
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C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, 
angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă. 
C6.5.Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte 
de specialitate. 

C
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 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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Delatour,Y, et Jennepin,D (2000),Grammaire pratique du français, Hachette, Paris. 
Ghidu,George et Pisoschi,Valeriu (2002),Gramatica limbii franceze,Teora, Bucuresti. 
Haşdeu, I., Sârbu, G. (1983) : Parlons français, Bucureşti. 
Jean Claude et alii (1988) : Grammaire Larousse du français contemporain, Larousse, Paris. 
Romedea,Adriana-Gertruda (2001), Lectii de ortografie franceză,Bistrita, Bacau; 
Bibliografie minimală 

Robert, Paul (1992): Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française, Le Petit Robert, Paris. 
Steele, R., Chamberlain, A. (1991) : Guide pratique de la communication, Didier, Paris. 
Dănăilă, Sorina, BiŃa, Ioan (2008) : Limba franceză prin exerciŃii de traducere, Iaşi, Polirom. 
Dobre, Claudia (2013) : Grammaire du français, Bucureşti, Booklet. 
Cristofir, Janeta-Ramona (2012) : Le français pour tous, Piteşti, Carminis. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs •    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

calitatea răspunsurilor  
la colocviu; nivelulul de participare la 
desfășurarea seminarului; calitatea și 
cantitatea cunoștințelor acumulate în mod 
curent 

Colocviul: observarea 
curentă; verificarea 
orala,   proiectul 

        100% 

 
 
 10.6. Standard minim de performanŃă 
1) cunoașterea și utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a limbii engleze. 
2) cunoașterea variantei in limba engleza a notiunilor, conceptelor, specifice domeniului.   
3) nota minimă 5 la colocviu.    
4) predarea la termen a temelor de casă. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  

 

 



F 84.07/Ed. 06 
 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenŃă) 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe  

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele EducaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii licenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EDUCAłIA FIZICĂ 

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar prof. univ. dr. RAłĂ Gloria 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Verificare 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

14 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat  - 
Examinări 3 
Alte activităŃi (precizaŃi): activităŃi  practice de mişcare 30 

 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 2 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului -  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

StudenŃii nu se vor prezenta la lecŃiile de lucrări practice, în echipament 
sportiv, fără bijuterii şi lucruri de valoare,  cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul lecŃiilor 
practice, nici părăsirea de către studenŃi a spaŃiului de lucruu, în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale. 
- Nu va fi tolerată întârzierea studenŃilor la lecŃii, întrucât aceasta se 
dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaŃional.-  
Termenul susŃinere a verificării practice este în ultimile 2 săptămâni de 
activitate practică ale semestrului. 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea capacităŃii de practicare independentă a exerciŃiilor fizice în scopul 
întăririi şi menŃinerii stării de sănătate.. 

7.2. Obiectivele specifice 1. MenŃinerea şi întărirea sănătăŃii şi călirea organismului; 
2. Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 
3. Dezvoltarea dezvoltarea aptitudinilor psiho-motrice (forŃă, viteză, rezistenŃă, 

îndemânare) 
4. Dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor din şcoala mersului şi alergării 
4. Formarea obişnuinŃei de practicare sistematică a exerciŃiilor fizice; 
5. Formarea atitudinii pozitive şi a deprinderii de conduită în colectiv; 
6. ContribuŃii la înlăturarea efectelor negative ale lipsei de activitate fizică prin 

jocuri de mişcare. 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii

    
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
• RAłĂ, G. Didactica educaŃiei fizice şi sportului - curs , Bacău, Universitatea din Bacău, 2004. 
Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din ginmastică  . Dezvoltarea calităŃilor motrice de 
mobilitate şi forŃă 

4  ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative prin intermediul 
exerciŃiilor executate în mod analitic. 

4 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative prin intermediul 

4 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

 

6.
1.

 
C

om
pe

te
nŃ

e 
pr

of
es

io
na

le
  

 

Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea 
profesională şi activitatea de formare continuă. 
-Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare sistematică a practicilor 
profesionale proprii. 
-Aplicarea unor metode ştiinŃifice specifice ştiinŃelor educaŃiei în desfăşurarea unor cercetări empirice 
asupra problemelor educaŃionale din grupa de preşcolari/clasa de elevi.  
-Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în 
domeniul ştiinŃelor educaŃiei.  
-Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte de specialitate. 

6.
2.

 
C

om
pe
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nŃ

e 
tr
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sv
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Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în vederea formării şi 
dezvoltării profesionale continue 
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parcursurilor aplicative şi jocurilor dinamice. 
ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din atletism-   

2 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007;. 
Bibliografie minimală 
Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
În vederea schiŃării conŃinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăŃare titularii disciplinei se organizează vizionări 
a activităŃilor din şcoli primae şi preşcolare, cluburi sportive şi de dezvoltare, a bazelor sportive.  Întâlnirile vor viza 
identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul 
altor instituŃii de învăŃământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  o   
10.5. 
Seminar/labor
ator/proiect 

- realizarea de sisteme de acŃionare pe tematici stabilite 
pentru învăŃare pe parcursul semestrului; 
SusŃinere  probelor  de control   

Evaluare curentă 
Probe practice    

50 % 
50 % 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul ŞtiinŃa sportului şi educaŃiei fizice şi metodologiei creative; 
demonstrarea însuşirii eficiente de către studenŃi a noŃiunilor de bază din domeniul creativ şi metodologiei prin 
rezolvarea corectă a aplicaŃiilor creative în domeniu 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 Conf. univ. dr.  MOCANU Marcelina 

 
Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 

 Prof. univ. dr. TALMACIU MIHAI  
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