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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 MANAGEMENTUL CLASEI 

2.2. Titularul activităŃilor de curs MâŃă Liliana 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

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 25 

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 

•  

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 managementul clasei/ 
grupei şi utilizarea cunoştinŃelor de specialitate pentru desfăşurarea eficientă a 
activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul preşcolar şi primar 

7.2. Obiectivele specifice • formarea capacităŃilor de asimilare şi înŃelegere, interpretare, argumentare a 
esenŃei şi problematicii managementului clasei de elevi/ grupei de copii; 

• formarea competenŃelor de intervenŃie eficientă în situaŃiile de criză 
educaŃională: comportamente indezirabile, indisciplină, violenŃă, absenteism, 
rezolvarea conflictelor, etc.; 

• formarea capacităŃii de gestionare a crizelor şi conflictelor şcolare 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Concepte fundamentale: management general, 

management educaŃional, managementul instituŃiei/ 
organizaŃiei şcolare, managementul grupei de preşcolari/ 
clasei de elevi 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Natura managerială a rolurilor şi funcŃiilor cadrului 
didactic din învăŃământul preşcolar şi ciclul primar  

2 Prelegerea-dezbatere  

• Argumente pentru managementul clasei de elevi: 
organizaŃionale, epistemice, istorice, sociologice, 
psihologice, manageriale 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Dimensiunile managementului clasei de elevi: 
ergonomică, psihologică, socială, normativă, operaŃională, 
inovatoare 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Grupa de preşcolari/ Clasa de elevi ca grup social: 
NoŃiunea de grup social; tipuri de grupuri; particularităŃile 
grupului de copii; ParticularităŃile grupei de preşcolari/ 
clasei de elevi ca grup social educaŃional; aplicaŃii pentru 
învăŃământul preşcolar şi ciclul primar; Structuri şi 

6 Prelegerea-dezbatere  
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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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interacŃiuni formale şi informale în grupul de copii; 
RelaŃii şi interacŃiuni cu valenŃe educative în clasa de 
elevi (cooperare şi competiŃie, relaŃii de intercunoaştere şi 
relaŃii socio-afective, relaŃiile de autoritate, normele de 
grup şi conformismul în clasă); Climatul psihosocial în 
clasa de elevi şi valenŃele sale educative; ÎnvăŃătorul ca 
lider al grupului-clasă; stilurile de predare ca stiluri de 
conducere a grupului-clasă (autoritar, democratic, laissez-
faire); RelaŃia învăŃător-elev; interacŃiunea educativă ca 
relaŃie intersubiectivă 

• SituaŃiile conflictuale/ de criză educaŃională în grupa 
de preşcolari/ clasa de elevi: definirea conceptelor 
(conflict, comportament asertiv); stiluri, strategii, tehnici 
de intervenŃie a învăŃătorului în situaŃii de criză 
educaŃională 

4 Prelegerea-dezbatere  

• Managementul clasei de elevi şi disciplina 2 Prelegerea-dezbatere  

• Colaborarea grădiniŃei/ şcolii cu ceilalŃi factori 
educaŃionali: definirea conceptului de parteneriat 
educaŃional; colaborarea grădiniŃă/ şcoală-familie, 
parteneriatul cu familia (meseria de părinte, sprijinul 
elevilor în procesul învăŃării acasă); consilierea şi educaŃia 
părinŃilor, colaborarea grădiniŃă-şcoală; colaborarea cu 
alte instituŃii/ persoane din comunitate şi cu autorităŃile; 
structura şi condiŃiile programelor de parteneriat 
(comunicarea, voluntariatul, identificarea şi asumarea 
problemelor, participarea la luarea deciziilor şi cooperarea 
în procesul implementării, necesitatea planului de 
parteneriat ca document scris) 

4 Prelegerea-dezbatere  

• ConsecinŃele negative ale unui management defectuos 
al clasei de elevi 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Recapitulare  2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Boboc, I. (2002). Psihosociologia organizaŃiilor şcolare şi managementul educaŃional. Bucureşti: E.D.P. 
• Chelcea, S. (1993). Psihologie socială. Universitatea din Bucureşti, note de curs. 
• Froyen, L.A., Iverson, A.M. (1999). School wide and Classroom Management. The Reflective Educator-Leader. 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
• Potolea, D. (1991). Curriculum. Universitatea din Bucureşti, Note de curs. 
• Scott, B. (1996). Arta negocierii. Bucureşti: Editura Tehnică. 
• Bursuc, B., Popescu, A. (2007). Managementul clasei. Ghid pentru profesori şi învăŃători. Buzău: Alpha MDN. 
• Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei. Iaşi: Editura Polirom. 
• JoiŃa, E. (2006). Pregătirea pedagogică a studenŃilor. Sarcini şi instrumente de învăŃare independentă, constructivistă 

- Pedagogie, Managementul clasei de elevi. Craiova: Editura Universitaria.  
• Olsen, J., Nielsen, T.W. (Trad. C. Boguleanu) (2009). Noi metode şi strategii pentru managementul clasei. Bucureşti: 

Didactica Publishing House.  
• łoca, I. (2002). Management educaŃional. Bucureşti: E.D.P., R.A.  
Bibliografie minimală 
• Boboc, I. (2002). Psihosociologia organizaŃiilor şcolare şi managementul educaŃional. Bucureşti: E.D.P. 
• Bursuc, B., Popescu, A. (2007). Managementul clasei. Ghid pentru profesori şi învăŃători. Buzău: Alpha MDN. 
• Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei. Iaşi: Editura Polirom. 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Concepte fundamentale 2 HărŃi conceptuale  

• Natura managerială a rolurilor şi funcŃiilor cadrului 
didactic din învăŃământul preşcolar şi ciclul primar  

2 Brainstormingul  

• Argumente pentru managementul clasei de elevi 2 Metode bazate pe 
argumentare 

 

• Dimensiunile managementului clasei de elevi 2 Organizatorii grafici  

• Grupa de preşcolari/ Clasa de elevi ca grup social 6 Studiul de caz  

• SituaŃiile conflictuale/ de criză educaŃională în grupa 
de preşcolari/ clasa de elevi 

4 Studiul de caz  
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• Managementul clasei de elevi şi disciplina 2 Studiul de caz  

• Colaborarea grădiniŃei/ şcolii cu ceilalŃi factori 
educaŃionali 

4 Studiul de caz  

• ConsecinŃele negative ale unui management defectuos 
al clasei de elevi 

2 Studiul de caz  

• Recapitulare 2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Boboc, I. (2002). Psihosociologia organizaŃiilor şcolare şi managementul educaŃional. Bucureşti: E.D.P. 
• Chelcea, S. (1993). Psihologie socială. Universitatea din Bucureşti, note de curs. 
• Froyen, L.A., Iverson, A.M. (1999). School wide and Classroom Management. The Reflective Educator-Leader. 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
• Potolea, D. (1991). Curriculum. Universitatea din Bucureşti, Note de curs. 
• Scott, B. (1996). Arta negocierii. Bucureşti: Editura Tehnică. 
• Bursuc, B., Popescu, A. (2007). Managementul clasei. Ghid pentru profesori şi învăŃători. Buzău: Alpha MDN. 
• Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei. Iaşi: Editura Polirom. 
• JoiŃa, E. (2006). Pregătirea pedagogică a studenŃilor. Sarcini şi instrumente de învăŃare independentă, constructivistă 

- Pedagogie, Managementul clasei de elevi. Craiova: Editura Universitaria.  
• Olsen, J., Nielsen, T.W. (Trad. C. Boguleanu) (2009). Noi metode şi strategii pentru managementul clasei. Bucureşti: 

Didactica Publishing House.  
• łoca, I. (2002). Management educaŃional. Bucureşti: E.D.P., R.A.  
Bibliografie minimală 
• Boboc, I. (2002). Psihosociologia organizaŃiilor şcolare şi managementul educaŃional. Bucureşti: E.D.P. 
• Bursuc, B., Popescu, A. (2007). Managementul clasei. Ghid pentru profesori şi învăŃători. Buzău: Alpha MDN. 
• Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei. Iaşi: Editura Polirom. 
 

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 

 
Portofoliul 

 
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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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAłIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
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FACULTATEA DE ŞTIINłE 

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 DE ŞTIINłE 

1.3. Departamentul 

 DE MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ȘȘȘȘI ȘȘȘȘTIINȚȚȚȚELE EDUCAȚȚȚȚIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI  

1.5. Ciclul de studii LICENłĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea PEDAGOGIA ÎNVĂłĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

1.7. Forma de învăŃământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CUNOAŞTEREA MEDIULUI / ŞTIINłE ŞI DIDACTICĂ 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lector univ. dr. Voicu Roxana Elana 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lector univ. dr. Voicu Roxana Elana 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 

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 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  2 

Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  

 
3.7. Total ore studiu individual  55 

3.8. Total ore pe semestru  42 
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3.9. Numărul de credite 5 

 
 
 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Elemente de fundamente ale pedagogiei, teoria curriculumului, teoria şi metodologia instruirii,  
teoria şi metodologia evaluării, pedagogia învăŃământului preşcolar, psihologia educaŃiei, biologie, 
chimie, fizică (de liceu) 

4.2. de 
competenŃe 

• CapacităŃi de analiză, sinteză, generalizare, abstractizare,  gândire divergentă 

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

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

 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 

 
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 
• Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinŃelor de specialitate, psiho-pedagogice şi 

metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităŃilor instructiv-educative şi a 
materialelor didactice. 

• Elaborarea modelelor de proiectare a activităŃilor instructiv-educative şi/sau extracurriculare. 

• Identificarea şi aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităŃilor instructiv-
educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează. 

• Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza şi evaluarea documentelor 
şcolare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor proiectate. 

C2 Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi preşcolar  
• Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităŃilor/disciplinelor predate care să asigure 

progresul preşcolarilor/şcolarilor mici. 

• Evaluarea eficacităŃii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra şcolarilor mici/preşcolarilor prin 
raportare la standarde şi obiective enunŃate în documentele curriculare. 

• Realizarea activităŃilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile 
specifice didacticilor aplicate în învăŃământul preşcolar şi primar. 

•  Transpunerea în practică a cunoştinŃelor privind etapele metodologice de realizare a activităŃilor 
specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preşcolar şi primar. 

• Utilizarea cunoştinŃelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităŃilor 
instructiv-educative din învăŃământul preşcolar şi primar.  

C3 Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii 
mici 

• Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, în funcŃie 
de particularităŃile de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor.  

• Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcŃiilor şi scopurilor evaluării, precum şi a metodelor 
şi instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi afectivă a 
preşcolarilor/şcolarilor mici. 

• Utilizarea informaŃiilor obŃinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activităŃi şi 
identificarea unor soluŃii optime pentru ameliorarea acesteia. 

• Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, analiză şi comunicare a 
rezultatelor evaluării, specifice învăŃământului preşcolar şi primar. 



F 84.07/Ed. 06 
 

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea studenților cu conceptele de bază specifice disciplinei 

Cunoaşterea mediului/ştiinŃe şi didactică, precum şi cu principalele aspecte 
metodologice ale organizării şi desfăşurării unei activităŃi didactice la această 
disciplină 

7.2. Obiectivele specifice 

• Cunoașterea, înțelegerea şi operarea cu conceptele de bază specifice disciplinei 

Cunoaşterea mediului/ştiinŃe şi didactică şi ale metodicii predării acestei 
discipline 

• Explicarea diferitelor concepte biologice, geografice, fizice şi chimice 
menŃionate în conŃinutul disciplinei Cunoaşterea mediului/ştiinŃe şi didactică 

• Analiza diferitelor metode de predare, învăŃare, evaluare în privinŃa 
modalităŃilor concrete de aplicare în procesul instructiv - educativ la disciplina 
Cunoaşterea mediului/ştiinŃe şi didactică 

• Stabilirea unor conexiuni interdisciplinare între conceptele specifice disciplinei 
Cunoaşterea mediului/ştiinŃe şi didactică şi conceptele specifice altor 
discipline şcolare 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

ObservaŃii 

 
1. PĂMÂNTUL – mediul de viaŃă 

1.1. Factorii geografici  
şi influenŃele lor asupra biocenozelor 
1.1.1. Latitudinea 
1.1.2. Longitudinea 
1.1.3. Altitudinea 
1.1.4. ExpoziŃie geografică 
1.1.5. Forma reliefului 
1.1.6. Solul 

 
4 

 
prelegerea, 
explicaŃia, 
conversaŃia. 

 

1.2. Factorii mecanici  
şi influenŃele lor asupra biocenozelor 
1.2.1. Vânturile 
1.2.2. Mişcările apelor 

2 prelegerea, 
explicaŃia, 
conversaŃia. 

 

1.3. Factorii fizici  
şi influenŃele lor asupra biocenozelor 
1.3.1. Temperatura 
1.3.2. Lumina 
1.3.3. Apa 
1.3.4. GravitaŃia 
1.3.5. Presiunea 

4 prelegerea, 
explicaŃia, 
demonstraŃia, 
conversaŃia. 
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1.4. Factorii chimici  
şi influenŃele lor asupra biocenozelor 
1.4.1. Salinitatea 
1.4.2. Oxigenul  
1.4.3. pH-ul 

2 prelegerea, 
explicaŃia, 
conversaŃia. 

 

 
2. LUMEA VIE – structură şi caracteristici 

2.1. Plante - Organizare şi funcŃii fundamentale 
2.2. Principalele grupe de plante 
2.3. Animale - Organizare şi funcŃii fundamentale 
2.4. Principalele grupe de animale 
2.5. RelaŃii între vieŃuitoare 

 
6 

 
prelegerea, 
explicaŃia, 
demonstraŃia, 
conversaŃia. 

 

 
3. FENOMENE FIZICE ŞI CHIMICE 

3.1. ProprietăŃi ale corpurilor 
3.2. InteracŃiunea corpurilor şi efecte 

3.3. Stări de agregare şi tipuri de transformări ale materiei 
3.4. SubstanŃe şi amestecuri. Metode de separare 

 
2 

 
prelegerea, 
explicaŃia, 
conversaŃia. 

 

 
4. DIDACTICA ŞTIINłELOR ŞI A CUNOAŞTERII MEDIULUI 

ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 
4.1. Proiectarea activităŃii didactice 

4.1.1. Programa şcolară 
4.1.2. Planificarea calendaristică anuală şi semestrială 
4.1.3. Proiectarea unităŃilor de învăŃare 
4.1.4. Proiectarea lecŃiilor de Cunoaşterea mediului/ ŞtiinŃe ale 

naturii 
4.2.  Metode didactice utilizate pentru predarea - învăŃarea disciplinei 

Cunoaşterea mediului/ŞtiinŃe ale naturii 

4.3. Mijloace de învăŃământ utilizate în predarea - învăŃarea disciplinei 
Cunoaşterea mediului/ŞtiinŃe ale naturii 

4.4. Evaluarea randamentului şcolar al elevilor la disciplina Cunoaşterea 

mediului/ŞtiinŃe ale naturii 

4.5. Forme de organizare a activităŃii didactice desfăşurate la disciplina 
Cunoaşterea mediului/ŞtiinŃe ale naturii 

 
8 

 
prelegerea, 
explicaŃia, 
conversaŃia. 

 

Bibliografie 
1. Barabaş N. Morfologia şi anatomia plantelor – Note de curs 
2. Burlacu G. Şi col. 2003. Mediul înconjurător. Termeni şi expresii uzuale, Ed. Paideia 
3. Cerghit. I. 2006. Metode de învăŃământ. EdiŃia a IV-a revizuită şi adăugită. Polirom.  Bucureşti. 
4. Comănescu L. Geografie fizică generală, Ed. Credis, Universitatea din Bucureşti (material destinat uzului 

studenŃilor). 
5. Fătu, S., Stroe, F., Stroe, C., Cîrstoiu, J., Ciolac-Russu, A. 2008. Didactica disciplinei ŞtiinŃe ale naturii pentru 

învăŃători: clasele III-IV,  Ed. Corint. Bucureşti. 
6. Iancu Ciobanu M.  2009. Pedagogie aplicată în ştiinŃele naturii. Fundamente ale pedagogiei, teoria şi metodologia 

curriculum-ului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării, Ed. Akademos Art.  
7. Lazăr, V., Nicolae M. 2007.  LecŃia – forma de bază a organizării procesului de predare-învăŃare-evaluare la 

disciplina Biologie, Ed. Arves, Craiova. 
8. PetruŃa G. P.  2010. Prelegeri de didactica ştiinŃelor biologice. EdiŃia a II-a, Ed. UniversităŃii din Piteşti. Piteşti. 
9. Pricope F., Măzăreanu C., Voicu R.E. 2014. Ecologie generală, Ed. Alma Mater, Bacău. 
10. Rang C., Ureche D. 1999.  Zoologie generală, Ed. Alma Mater. 
11. Tică C. 2007. ŞtiinŃe şi cunoaşterea mediului. Didactica ştiinŃelor şi a cunoaşterii mediului în învăŃământul primar 

şi preşcolar, Ministerul EducaŃiei şi Cercetării - Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 
12. Ureche C. Zoologia nevertebratelor – Note de curs. 
13. Voiculesu I.C., Petricu I.C. 1971. Anatomia şi fiziologia omului. Ed. Medicală Bucureşti. 
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*** Programe, manuale  şcolare, ghiduri, publicaŃii de specialitate apărute sub egida Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 
ŞtiinŃifice 

Bibliografie minimală 

1. Burlacu G. Şi col. 2003. Mediul înconjurător. Termeni şi expresii uzuale, Ed. Paideia 
2. Cerghit. I. 2006. Metode de învăŃământ. EdiŃia a IV-a revizuită şi adăugită. Polirom.  Bucureşti. 
3. Fătu, S., Stroe, F., Stroe, C., Cîrstoiu, J., Ciolac-Russu, A. 2008. Didactica disciplinei ŞtiinŃe ale naturii pentru 

învăŃători: clasele III-IV,  Ed. Corint. Bucureşti. 
4. Iancu Ciobanu M.  2009. Pedagogie aplicată în ştiinŃele naturii. Fundamente ale pedagogiei, teoria şi metodologia 

curriculum-ului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării, Ed. Akademos Art.  
5. Lazăr, V., Nicolae M. 2007.  LecŃia – forma de bază a organizării procesului de predare-învăŃare-evaluare la 

disciplina Biologie, Ed. Arves, Craiova. 
6. Tică C. 2007. ŞtiinŃe şi cunoaşterea mediului. Didactica ştiinŃelor şi a cunoaşterii mediului în învăŃământul primar 

şi preşcolar, Ministerul EducaŃiei şi Cercetării - Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 
 

*** Programe, manuale  şcolare, ghiduri, publicaŃii de specialitate apărute sub egida Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 
ŞtiinŃifice 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, 
a competenŃelor vizate, stabilirea temelor şi a referatelor. 

1 conversaŃia, 
explicaŃia. 

stabilirea 
modalităŃilor de 
desfăşurare a 
seminariilor; 
precizarea criteriilor 
ce vor fi utilizate în 
evaluarea rezultelor 
învăŃării. 

ExerciŃii de proiectare a unei activităŃi didactice integrate la 
disciplina Cunoaşterea mediului/ŞtiinŃe ale naturii; 
Exersarea unor metode de predare-învăŃare utilizate la 
disciplina Cunoaşterea mediului/ŞtiinŃe ale naturii; 

Instrumentele de evaluare utilizate în procesul instructiv - 
educativ; 
Concepte, procese, fenomene fizice, chimice, biologice 
existente în conŃinuturile prezente în manualele şcolare - 
identificarea, definirea şi explicarea acestora. 

13 conversaŃia, 
explicaŃia, 
problematizarea, 
dezbaterea, 
lucrul cu manualul şi 
ale materiale apărute 
sub egida Ministerul 
EducaŃiei şi 
Cercetării ŞtiinŃifice 

prezentări de referate 

Bibliografie 
1. Barabaş N. Morfologia şi anatomia plantelor – Note de curs 
2. Burlacu G. Şi col. 2003. Mediul înconjurător. Termeni şi expresii uzuale, Ed. Paideia 
3. Cerghit. I. 2006. Metode de învăŃământ. EdiŃia a IV-a revizuită şi adăugită. Polirom.  Bucureşti. 
4. Comănescu L. Geografie fizică generală, Ed. Credis, Universitatea din Bucureşti (material destinat uzului 

studenŃilor). 
5. Fătu, S., Stroe, F., Stroe, C., Cîrstoiu, J., Ciolac-Russu, A. 2008. Didactica disciplinei ŞtiinŃe ale naturii pentru 

învăŃători: clasele III-IV,  Ed. Corint. Bucureşti. 
6. Iancu Ciobanu M.  2009. Pedagogie aplicată în ştiinŃele naturii. Fundamente ale pedagogiei, teoria şi metodologia 

curriculum-ului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării, Ed. Akademos Art.  
7. Lazăr, V., Nicolae M. 2007.  LecŃia – forma de bază a organizării procesului de predare-învăŃare-evaluare la 

disciplina Biologie, Ed. Arves, Craiova. 
8. PetruŃa G. P.  2010. Prelegeri de didactica ştiinŃelor biologice. EdiŃia a II-a, Ed. UniversităŃii din Piteşti. Piteşti. 
9. Pricope F., Măzăreanu C., Voicu R.E. 2014. Ecologie generală, Ed. Alma Mater, Bacău. 
10. Rang C., Ureche D. 1999.  Zoologie generală, Ed. Alma Mater. 
11. Tică C. 2007. ŞtiinŃe şi cunoaşterea mediului. Didactica ştiinŃelor şi a cunoaşterii mediului în învăŃământul primar 

şi preşcolar, Ministerul EducaŃiei şi Cercetării - Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 
12. Ureche C. Zoologia nevertebratelor – Note de curs. 
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13. Voiculesu I.C., Petricu I.C. 1971. Anatomia şi fiziologia omului. Ed. Medicală Bucureşti. 
 

*** Programe, manuale  şcolare, ghiduri, publicaŃii de specialitate apărute sub egida Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 
ŞtiinŃifice 
Bibliografie minimală 

1. Burlacu G. Şi col. 2003. Mediul înconjurător. Termeni şi expresii uzuale, Ed. Paideia 
2. Cerghit. I. 2006. Metode de învăŃământ. EdiŃia a IV-a revizuită şi adăugită. Polirom.  Bucureşti. 
3. Fătu, S., Stroe, F., Stroe, C., Cîrstoiu, J., Ciolac-Russu, A. 2008. Didactica disciplinei ŞtiinŃe ale naturii pentru 

învăŃători: clasele III-IV,  Ed. Corint. Bucureşti. 
4. Iancu Ciobanu M.  2009. Pedagogie aplicată în ştiinŃele naturii. Fundamente ale pedagogiei, teoria şi metodologia 

curriculum-ului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării, Ed. Akademos Art.  
5. Lazăr, V., Nicolae M. 2007.  LecŃia – forma de bază a organizării procesului de predare-învăŃare-evaluare la 

disciplina Biologie, Ed. Arves, Craiova. 
6. Tică C. 2007. ŞtiinŃe şi cunoaşterea mediului. Didactica ştiinŃelor şi a cunoaşterii mediului în învăŃământul primar 

şi preşcolar, Ministerul EducaŃiei şi Cercetării - Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 
 

*** Programe, manuale  şcolare, ghiduri, publicaŃii de specialitate apărute sub egida Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 
ŞtiinŃifice 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Să cunoască şi să se familiarizeze cu principalele noŃiuni şi abordări ale domeniului 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 
organizarea şi coerenŃa conŃinutului 
ştiinŃific, 
calitatea răspunsurilor.  

examen scris, test grilă, 
examen oral. 

70% 
 

10.5.Seminar/laborator/proiect 

evidenŃierea dimensiunii aplicative a 
temei abordate.  
 

analiza produselor şi 
intervenŃiilor studentului în 
activităŃile de seminar, 
participarea la realizarea şi 
prezentarea referatului. 

30% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

Cunoaşterea noŃiunilor fundamentale specifice disciplinei Cunoaşterea mediului/ştiinŃe şi didactică 

 
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 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  
(licenŃă) 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de 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 Didactica limbii şi literaturii romȃne pentru învăŃămȃntul primar 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lect.univ.dr. Petronela Savin 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lect.univ.dr. Petronela Savin 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

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: 69 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

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 

• Disciplinele filologice şi cele psihopedagogice de bază 

4.2. de 
competenŃe 

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

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

• Termenele de predare/susținere a materialelor din portofoliu în cadrul 
seminarului sunt stabilite de titularul seminarului de comun acord cu studenții. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a acestora 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 

• Însuşirea constructului complex al implementării demersului didactic prin 
activarea din perspectivă practic-actională a fondului de cunoştinŃe şi 
deprinderi dobândite  

 
7.2. Obiectivele specifice • actualizarea schemelor generale de organizare a conŃinuturilor stiintifice 

specifice disciplinei limba şi literatura română, în condiŃiile proiectării 
demersului didactic; 

• instrumentarea cu tehnici de proiectare a activităŃilor de predare – învăŃare – 
evaluare în specialitatea dată; 

• utilizarea strategiilor didactice proiectate în condiŃiile reale ale activităŃilor de 
predare, Ńinând cont de particularităŃile individuale, de grup şi impuse de 
curriculum; 

• aplicarea unor tehnici şi metodologii de muncă în echipă la nivelul 
metodologiei de predare, precum şi la nivelul proiectării didactice (aplicarea 
modelului team teaching); 

• utilizarea competenŃelor din domeniul tehnologiei informaŃiei şi comunicării 
în proiectarea şi desfăsurarea procesului instructiv –educativ; 

• asumarea integrală a rolurilor specifice profesiei de cadru didactic menite sa 
stimuleze spiritul de iniŃiativă şi capacitatea de inovare în spaŃiul educaŃional. 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare 
Observa

Ńii 
• Obiectul şi scopul Didacticii limbii şi literaturii 

romȃne 
2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 

prezentarea Power Point,  
 

• Didactica limbii şi literaturii romȃne  în cadrul 
sistemului ştiinŃelor pedagogice  

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia,  
prezentarea Power Point, 

 

• CerinŃe cuprinse în Curriculum NaŃional. Aria 
curriculară limbă şi comunicare 

2 prelegerea-dezbatere, conversaŃia 
euristică, prezentarea Power Point, 

 

• Programa şcolară la nivelul disciplinei limba şi 
literatura romȃnă la învăŃământul primar  

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, prezentarea 
Power Point, 

 

• Manuale alternative. Ghiduri, norme, materiale- 2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia,  

 

6.
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C1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaŃionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/ 
pregătire şi diverse grupuri Ńintă 
C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în carieră 

6.
2.

 C
om
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nŃ
e 

 tr
an

sv
er

sa
le

 
 

C.T.1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opŃiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei C6. Formarea şi dezvoltarea competenŃei psihosociale de 
organizare a mediului de învăŃare în colaborare cu elevii, familia şi comunitatea. 
C.T.2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor 
şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei. 
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suport prezentarea Power Point, 
• Proiectarea didactică pentru disciplina limba şi 

literatura romȃnă. Metode. Procedee. Modele. 
Tipuri de învăŃare. ÎnvăŃarea prin identificare. 
ÎnvăŃarea prin corelaŃie. ÎnvăŃarea prin descoperire. 
ExerciŃiile 

4 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, demonstraŃia, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

• Metodologia receptării textului literar. Metode de 
investigare a textului literar şi de cooperare cu 
elevii. Descoperirea deductivă. Descoperirea 
inductivă. Analogia. ÎnvăŃarea prin „opoziŃie”. 
ÎnvăŃarea prin „transfer”. Metoda” lucrului în 
mozaic”. Metoda „dezbaterii”. ConversaŃia. 
Problematizarea. Alte tehnici de predare-învăŃare 
centrate pe elev. Activitatea individuală şi de grup  

4 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, demonstraŃia, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point, 

 

• Însuşirea noŃiunilor gramaticale. ExplicaŃia 
gramaticală. Procedee de algoritmizare 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia,  
prezentarea Power Point, 

 

• LecŃiile de compunere în învăŃământul primar. 
Scopul acestor lecŃii. Tipuri de compuneri. Tehnica 
elaborării compunerii. Metodologia discutării unei 
compuneri 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
prezentarea Power Point, 

 

• Evaluarea la disciplina limba şi literatura romȃnă 
la nivelul şcolarităŃii primare. Aplicarea noilor 
metode de evaluare. Obiectivele evaluării. 
FuncŃiile evaluării. Tipuri de evaluare (Predictivă. 
Formativă. Sumativă) Instrumente de evaluare. 
TradiŃionale: probe scrise, probe orale, probe 
practice. Alternative (Moderne): observarea 
sistematică a elevilor, investigaŃia, proiectul, 
portofoliul. Tema pentru acasă, tema de lucru în 
clasă. Autoevaluarea 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, demonstraŃia, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point, 

 

• Tipuri de itemi Itemi obiectivi (cu alegere duală, cu 
alegere multiplă, itemi de tip pereche). Itemi 
semiobiectivi (cu răspuns scurt, întrebări 
structurate, de completare). Itemi cu răspuns 
deschis(eseul structurat, eseul liber). Rezolvarea de 
situaŃii-problemă 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, demonstraŃia, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point, 

 

• Didactica limbii şi literaturii romȃne în 
învăŃămȃntul primar în contextul noilor direcŃii de 
cercetare în domeniul pedagogiei aplicate 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, prezentarea 
Power Point, 

 

Bibliografie 
• Breban, Silvia, Goncea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup. Ghid metodic, 
Bucureşti, Editura „Arves”, 2002. 
• Chereja, Florica, Dezvoltarea gândirii critice, Clasa a II-a, Bucureşti, Editura „Humanitas EducaŃional”, 2004.  
• Hussar Elena, Aprodu Diana (coord.), Şcoala incluzivă – Şcoală europeană. Concepte, metode, practici, 
Bacău, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2007. 
• Ilinca, A., Metodica limbii române în învăŃământul primar, Arad, Editura ,,Multimedia“, 1998. 
• Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Iaşi, Editura ,,Polirom“, 1999. 
• Preda, Viorica, Breban, Silvia, Goncea, Elena, Mitrulescu, Veronica, ÎnvăŃarea bazată pe proiecte. Auxiliar 
didactic pentru aplicarea noului curriculum, Editura „Arves”, 2009. 
• Steele, Jeannie L., Meredith, Kurtis S., Temple, Charles, Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii 
critice, vol. II, traducere CodruŃa Bălibanu, Bucureşti, Centrul EducaŃia 2000. 
• Şerdean, I., Didactica limbii şi literaturii române în învăŃământul primar, Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică, 2003. 
• Norel, Mariana, Didactica limbii si literaturii romane pentru invatamantul primar, Editura: Art, Bucureşti, 2010. 
Bibliografie minimală 
• Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, C.N.C., Bucureşti, 2002 
•  Ghid de evaluare. Limba şi literatura română, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001 
•  Norel, Mariana, Didactica limbii si literaturii romane pentru invatamantul primar, Editura: Art, Bucureşti, 2010; 
 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
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• Rolul limbii şi literaturii romȃne în conturarea 
profilului elevului din învăŃământul primar 

 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Planul-cadru, o nouă filosofie a timpului şcolar 
Ciclurile curriculare 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Programele şcolare la disciplina limba şi literatura 
romȃnă ca reper obligatoriu pentru realizarea unui 
demers didactic flexibil 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Realizarea programei pentru curriculum la decizia 
şcolii de tipul opŃionalului 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Manualul alternativ. Analiza a două manuale 
alternative la disciplina limba şi literatura 
romȃnă 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Planificarea calendaristică. Proiectarea pe unităŃi 
de învăŃăre 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Proiectarea lecŃiei. Proiectul didactic 
 

4 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Proiectarea diferitelor  tipuri de lecŃii 
 

4 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• FinalităŃile proiectării didactice 
 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Strategia didactică 
 

2 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

• Evaluarea activităŃii didactice la disciplina limba şi 
literatura română 

4 dezbaterea, explicaŃia, 
problematizarea, jocul de rol 

 

Bibliografie 
 
Bibliografie minimală 
• Lespezeanu, Monica, TradiŃional şi modern în invăŃământul preşcolar. O metodică a activităŃilor instructiv-
educative, Bucureşti, Editura „Omfal EsenŃial”, 2007. 
• Neacşu, Ioan, NuŃă, Silvia, Sârbu, Melania, Antoaneta, Didactica limbii şi literaturii române în clasele 
primare, Craiova, Editura ,,Aius Printed“, 2008. 
• Nicola, Ioan, Pedagogie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994. 
• NuŃă, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, vol. I, II, Bucureşti, Editura „Aramis Print”, 
2000. 
• Ghid de evaluare. Limba şi literatura română, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001. 
• Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediŃia a II-a revăzută şi adăugită, 
POLIROM, Iaşi, 2008. 
• NuŃă, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, vol. I, II, Bucureşti, Editura „Aramis Print”, 
2000. 
 

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 titularul disciplinei a organizat întâlniri 
cu: membri ai Inspectoratului şcolar, specialiști în domeniul Științelor educației, cu reprezentanți ai instituțiilor 
publice precum și cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior sau 
învăŃământul preuniversitar. 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 

-demonstrarea stăpânirii preceptelor 
teoretice ale proiectării, predării şi evaluării 
limbii şi literaturii române prin rezolvarea 
unui subiect teoretic; 
- probarea competenŃelor în proiectarea 
actului instructiv-educativ prin realizarea 
unor documente personalizate; 
 

Analiza rezultatelor 
activităŃii 
Probă scrisă - test 

50% 
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10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

participarea activă la seminar; 
- prezentarea unor sarcini de proiectare a 
conŃinuturilor  
- elaborarea unui portofoliu care să cuatifice 
cunoştintele teoretice şi de proiectare 
rezultat al activităŃii de seminar 
 

Metoda portofoliului 
Chestionare orală 

50% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• stăpânirea a cel puŃin o treime din preceptele teoretice ale cursului, reflectate prin rezolvarea a cel puŃin un subiect 
din cele trei ale probei scrise 

• probarea competenŃelor în proiectarea actului instructiv-educativ prin redactarea a cel puŃin un document 
personalizat. 

•  cel puŃin două intervenŃii la seminar; 
•  elaborarea a cel puŃin trei elemente de portofoliu. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect.univ.dr. Petronela Savin Lect.univ.dr. Petronela Savin 

                                                
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 Tălmaciu 
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FISA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2 Facultatea DE ŞTIINłE 
1.3 Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ŞI ŞTIINłELE EDUCAłIEI 
1.4 Domeniul de studii STIINTE ALE EDUCATIEI 
1.5 Ciclul de studii  licenŃă IF 
1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogia învățământului primar şi preşcolar / Profesor în învăŃământul 

primar – 233101 / Profesor în învăŃământul preşcolar – 233201  

2. Date despre disciplina 

2.1. Denumirea disciplinei Didactica Matematicii pentru Învățământul Primar 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

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 pe semestru de activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămâna 4 din 
care: 

3.2 Curs  2 3.3 seminar / laborator / lucrări practice 
/ proiect 

1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din 
care: 

3.5 Curs  28 3.6 seminar / laborator / lucrări practice 
/ proiect 

14 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie si notițe 28 
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platforme de specialitate si pe teren 26 
Pregătire seminarii / laboratoare / lucrări practice / proiecte, teme, referate 25 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități ……… 0 
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 42 
Numărul de credite 4) 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competente - 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAłIEI ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 
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 
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5. Condiții (acolo unde este cazul) 

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

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului / 
lucrărilor practice / 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. Competente specifice acumulate 

6.
1 
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C1. Formarea şi dezvoltarea competenŃelor cognitive în domeniul psihopedagogiei educaŃionale. 
C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a elevilor.  
C3. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preuniversitar. 
C4.  Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de elevi. 

6.
2 
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C5. Formarea şi dezvoltarea competenŃei de comunicare şi relaŃionare în cadrul procesului instructiv-educativ. 
C6. Formarea şi dezvoltarea competenŃei psihosociale de organizare a mediului de învăŃare în colaborare cu elevii, 
familia şi comunitatea. 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea competenŃei de predare-învăŃare-evaluare în cadrul procesului 
instructiv-educativ din învăŃământul școlar. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză, abstractizare şi generalizare a informaŃiilor 
ştiinŃifice/psihopedagogice. 
2. Dezvoltarea abilităŃilor de organizare sistematică şi de aplicare creativă a 
cunoştinŃelor în activitatea educaŃională. 
3. Dezvoltarea competenŃelor de comunicare şi relaŃionare eficientă cu elevii şi 
partenerii comunităŃii locale. 
4. Dezvoltarea capacităŃii de utilizare autonomă a informaŃiilor în activitatea didactică 
şi managerială.  
5. Dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi soluŃionare ştiinŃifică a problemelor şi 
situaŃiilor din mediul socio-educaŃional. 

8. Conținut 

8.1 Curs 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 

Elemente de geometrie şi metodologia predării geometriei  
a) Obiectul de studiu specific didacticii 
b) Specificul geometriei. NoŃiuni de geometrie predate în clasele I – IV 
c) Intuitiv şi logic în predarea şi învăŃarea geometriei 
d) Etapele procesului de învăŃare – formare a noŃiunilor de geometrie. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

Elemente de teorie a curriculumului 
a) Structura curriculumului naŃional. Curriculum centrat pe competenŃe 
b) Programele şcolare. Structura programei şcolare pentru disciplina Geometrie 
c) Tipuri de curriculum. Algoritmi de construcŃie a unei programe de opŃional 
d) Obiectivele specifice predării învățării geometriei 
e) Cunoaşterea elementelor şi proprietăŃilor unor configuraŃii 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

Proiectarea curriculară a instruirii la matematică 
a) Teorii ale învăŃării şi proiectarea unor strategii euristice de instruire 
b) Elemente de organizare cognitivă în strategiile euristice de instruire proiectate 
c) Proiectarea curricular 
d) Proiectarea didactică a unei unităŃi de învăŃare. 
e) Etape în proiectarea demersului didactic. RelaŃia dintre lecŃie şi unitate de 
învăŃare. 
f) Pregătirea profesorului pentru lecŃie. Elemente de comunicare didactică. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, 
învăŃarea prin descoperire 

4h 

Metodologia instruirii la disciplinele matematice prelegere-dezbatere, tehnici  4h 
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a) Definirea metodologiei instruirii. 
b) Metode de predare-învăŃare, tendinŃe şi clasificare 
c) Metodele active. Metode şi tehnici interactive de grup. 
d) Rezolvarea problemelor de geometrie. 

interactive,problematizarea 

Evaluarea rezultatelor şcolare 
a) Evaluarea în cadrul didacticii matematicii 
b) Metode „tradiŃionale” de evaluare a rezultatelor şcolare 
c) Metode complementare de evaluare 
d) RelaŃia dintre metoda şi instrumentul de evaluare 
e) Rolul proceselor evaluative în actul didactic 
f) FuncŃiile esenŃiale ale evaluării. 
g) ParticularităŃi ale evaluării în contextul procesului didactic. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

4h 

Metodologia predării-rezolvării problemelor de geometrie 
a) Metode de rezolvare a problemelor de geometrie în clasele I-IV 
b) Metodica rezolvării problemelor de geometrie. Modele de rezolvare 
c) Procesul de formare a reprezentărilor geometrice. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

Metodologia instruirii la disciplinele matematice 
a) Definirea metodologiei instruirii 
b) Metode de predare-învățare a geometriei, tendinŃe şi clasificare 
c) Mijloace de învăŃământ 
d) Forme de organizare a procesului instructiv-educativ 
e) Metode algoritmizate, modele operaŃionale 
f) Metodele active, modele de aplicare 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, 
învăŃarea prin descoperire 

4h 

Bibliografie: 

1. Cerghit I. Didactica. E.D.P. Bucureşti. 1995. 
2. Lupu C. Didactica matematicii pentru învăŃământul primar. Ed. Caba, Bucureşti, 2006. 
3. Lupu C. Paradigma Didacticii Disciplinei Specialității, E.D.P.R.A,  Bucureşti,  2008. 
4. Lupu C., Săvulescu D. Metodica predării geometriei , Ed. Paralela 45, Piteşti 2000.  
5. Lupu C.  Elemente de geometrie şi didactica predării, Alma Mater,  Bacău, 2013. 

8.2 Seminar / laborator / lucrări practice / proiect 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 

Didactica generală şi didacticile speciale 
a) Factori ai dezvoltării şi diversificării ştiinŃelor educaŃiei. 
b) Obiectivele didacticii matematicii pentru învățământul primar.  
c) OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale. 

conversaŃia euristică, 
problematizarea, 
demonstraŃia. 

2h 

Elemente de teorie a curriculumului 
a) Curriculum: concept, componente, tipuri, produse curriculare. 
b) Conceperea curriculumului conform strategiei educaŃionale naŃionale 

demonstraŃia, jocul de rol, 
exerciŃiul, munca în echipă 

2h 

 

Proiectarea curriculară a instruirii la matematică 
a) Proiectarea curriculară 
b) Proiectarea didactică a unei unităŃi de învăŃare. 
c) Etape în proiectarea demersului didactic. RelaŃia dintre lecŃie şi unitate de 
învăŃare. 

brainstorming, rezolvarea de 
situații problemă  

2h 

Metodologia instruirii la disciplinele matematice 
a) Definirea metodologiei instruirii. 
b) Metode de predare-învăŃare, tendinŃe şi clasificare 
c) Metodele active. Metode şi tehnici interactive de grup. 

ConversaŃia euristică, 
problematizarea 

2h 

Evaluarea rezultatelor şcolare 
a) Rolul proceselor evaluative în actul didactic 
b) ParticularităŃi ale evaluării în contextul procesului didactic. 
c) Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare. 

brainstorming, rezolvarea de 
situații problemă ș.a. 

2h 

Bazele psihopedagogice şi metodologice ale formării conceptelor geometrice  
a) Procesul de formare a reprezentărilor geometrice. 
b) Proiectarea didactică a învăŃării geometriei în învățământul primar. 

demonstraŃia, jocul de rol, 
exerciŃiul, munca în echipă,  

2h 

Noțiunea de perimetru și arie în geometria din învăŃământul primar  
a) Metodologia predării-învăŃării noțiunilor geometrice 
b) Metodologia rezolvării problemelor de geometrie 
c) Rezolvarea problemelor de aritmetică apelând la elemente de geometrie  

 brainstorming, rezolvarea de 
situații problemă ș.a. 

2h 

Bibliografie: 
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1. Petrovici C., Neagu M., Elemente de didactica matematicii în grădiniŃă şi învăŃământul primar, Iaşi, Editura PIM, 2006. 
2. Lupu C. Didactica matematicii pentru învățământul primar, Ed. PIM, Iași, 2012. 
3. Lupu C. Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2013. 
4. Lupu C. Elemente de geometrie și didactica predării, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2013. 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor 
profesionale si angajatori din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finala 

10.4 Curs participare activă; 
demonstrarea însuşirii conceptelor fundamentale cu 
care operează  psihopedagogia jocului;  
demonstrarea unor capacităŃi şi abilităŃi de aplicare 
a achizițiilor dobândite in practica educaționala; 

colocviu 50% 

10.5 Seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

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

1. chestionare orală 

2. portofoliul  

50% 

10.6 Standard minim de performanta: 3  intervenŃii/  analize privind  prezentările  colegilor in cadrul seminarului;  - realizarea şi  
susținerea unei teme (element de portofoliu) la seminar 

Studentul trebuie să întrunească cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală cât şi la cea continuă, respectiv: - demonstrarea 
unui minim de capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a conceptelor operaŃionale,  de transfer aplicativ al cunoştinŃelor; 

 
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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FISA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2 Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINłE 
1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ŞI ŞTIINłELE 

EDUCAłIEI 

1.4 Domeniul de studii ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 
1.5 Ciclul de studii 1) licenŃă IF 
1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar / Profesor în învățământul 

primar – 233101;  Profesor în învățământul preșcolar – 233201 

2. Date despre disciplina 

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare C 

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 pe semestru de activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din 
care: 

3.2 Curs  - 3.3 seminar / laborator / lucrări 
practice / proiect 

4 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din 
care: 

3.5 Curs  - 3.6 seminar / laborator / lucrări 
practice / proiect 

56 

Distribuția fondului de timp 56ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie si notițe 23 
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platforme de specialitate si pe teren 20 
Pregătire seminarii / laboratoare / lucrări practice / proiecte, teme, referate 22 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități ……… 0 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
Numărul de credite 4) 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 
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4.2 de competente da 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului - 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului / 
lucrărilor practice / proiectului 

Școala de aplicații 

6. Competente specifice acumulate 

6.
1 
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le

 C1. Formarea şi dezvoltarea competenŃelor cognitive în domeniul psihopedagogiei educaŃionale. 
C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a elevilor.  
C3. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preuniversitar. 
C4. Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de elevi. 
 

6.
2 
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C5. Formarea şi dezvoltarea competenŃei de comunicare şi relaŃionare în cadrul procesului instructiv-educativ. 
C6. Formarea şi dezvoltarea competenŃei psihosociale de organizare a mediului de învăŃare în colaborare cu elevii, 
familia şi comunitatea. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea, înțelegerea și valorificarea în contextele practicii școlare din învățământul 
primar a informațiilor științifice privind particularitățile și structura personalității umane 

7.2 Obiectivele specifice 1. Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză, abstractizare, generalizare și aplicare a 
informaŃiilor ştiinŃifice/psihopedagogice. 
2. Dezvoltarea abilităŃilor de organizare sistematică şi de aplicare creativă a 
cunoştinŃelor în activitatea educaŃională. 
3. Dezvoltarea competenŃelor de comunicare şi relaŃionare eficientă cu profesorii 
mentori, elevii şi partenerii comunităŃii locale. 
4. Dezvoltarea capacităŃii de utilizare autonomă a informaŃiilor în activitatea didactică 
şi managerială.  
5. Dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi soluŃionare ştiinŃifică a problemelor şi 
situaŃiilor din mediul socio-educaŃional. 

8. Conținut 

8.2 Seminar / laborator / lucrări practice / proiect 
Metode de 
predare 

Observații / 
nr. ore 

PrezenŃa la activităŃile de practica pedagogică este obligatorie. Pentru a conduce lecŃiile de 
probă şi lecŃia finală, frecvenŃa minimă este de 80%. 

Ore practică: 
Prelegere-
dezbatere,  

 

Observarea orelor profesorilor cu experienŃă prin asistenŃă la lecŃii. problematizarea, 
studiul de caz, 
învăŃarea prin 
descoperire,  

 

AsistenŃe la orele colegilor. tehnici 
interactive,  

 

Proiectarea activităŃilor didactice in colaborare cu mentorul, colegii, individual. ConversaŃia 
euristică, 
problematizarea,  

 

Cunoaşterea documentelor şcolare, a planurilor de învăŃământ, a programelor disciplinei. demonstraŃia, 
jocul de rol, 
exerciŃiul,  

 

Familiarizarea cu manualele existente şi cu materialele didactice suplimentare folosite în 
predarea disciplinei (din şcoală, biblioteca şcolii, CD-uri etc.) 

munca în 
echipă, 
brainstorming,  

 

Bibliografie:  
Lupu C. Didactica matematicii pentru învăŃământul primar şi preprimar. Ed. Caba, Bucureşti, 2006. 
Petrovici C., Neagu M., Elemente de didactica matematicii în grădiniŃă şi învăŃământul primar, Iaşi, Editura PIM, 2006. 
Lupu C. Paradigma Didacticii disciplinei, E.D.P.R.A,  Bucureşti,  2008. 
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Lupu C. Didactica matematicii pentru învățământul primar, Ed. PIM, Iași, 2012. 
Lupu,  C., Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Editura Alma Mater, Bacău, 2013. 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor 
profesionale si angajatori din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

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

10.5 Seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

- participarea activă; 
- un portofoliu individual 
conŃinând: proiecte, programe, 
referat, studiu de caz, fise de lucru, 
analize comparative, fișe de 
caracterizare, aplicarea unor metode 
de cercetare. 

Colocviu 

Probe orale;  observarea 
curentă;  

investigaŃia;  portofoliul 

50% 

50% 

 

10.6 Standard minim de performanta 

- Susținerea lecțiilor de probă și finală  

- Elaborarea si susŃinerea in cadrul a unui  portofoliu/ proiect /referat /studiu de caz 

 

 
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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Profilul: ŞtiinŃe ale EducaŃiei 
Programul de studii: Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 
Forma de învăŃământ: IF 
 
 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 
 

Anul de studiu: III 
Anul universitar: 2015/2016 
 
Disciplina: Instruire Asistată de Calculator 
Titular disciplină: Prof. univ. dr. Elena NECHITA 
 
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Forme de activitate/ număr de ore 
Semestrul 

Curs Seminar Laborator Proiect 
Număr de 

credite 
I 1x14=14 - 1x14=14 - 5 

 
II. ConŃinutul disciplinei:  
 

1. CALCULATORUL ŞI ROLUL SĂU ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ – 2 ore 
1.1. Gândirea omului şi modul de lucru al calculatorului 
1.2. Informatizarea. Societatea informaŃională 
1.3. Instruirea în societatea cunoaşterii. Tehnologiile InformaŃiei şi ComunicaŃiilor 

2. INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR – 4 ore 
2.1. Ce este Instruirea Asistată de Calculator 
2.2. ImplicaŃii pedagogice ale Instruirii Asistate de Calculator 
2.3. AplicaŃii educaŃionale 
2.4. ÎnvăŃarea limbilor străine prin programe asistate de calculator 
2.5. Securitatea informaŃiilor în mediul educaŃional. Aspecte etice 

3. INSTRUIREA CONTINUĂ – 4 ore 
3.1. Instruirea la distanŃă 
3.2. Programe europene în domeniul educaŃiei 

4. APLICAłII – 4 ore 
4.1. Biblioteci digitale şi biblioteci virtuale 
4.2. AplicaŃii pentru grupuri 
4.3. Comunicarea online: democratizarea prin socializare 
4.4. Resurse utile 

 
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:  
Curs: Prelegere, dezbatere, demonstraŃia 
Laborator: Dezbaterea, demonstraŃia, exerciŃiul, explicaŃia, studiu de caz  
 
IV. Forma de evaluare: Colocviu 
Criterii de evaluare: 

1. PrezenŃa şi participarea activă la laborator; 
2. Demonstrarea  însuşirii şi stăpânirii unui  minim de noŃiuni, cunoştinŃe teoretice şi metodologice cu 

care s-a operat pe parcursul cursurilor şi laboratoarelor (cel puŃin 50%); 
3. Demonstrarea  achiziŃionării unor capacităŃi şi abilităŃi de aplicare adecvată a conceptelor, de 

realizare a unor aplicaŃii educaŃionale, de transfer aplicativ al cunoştinŃelor. 
 
V. Bibliografie 
1. Anghel, Traian - Instrumente web 2.0 utilizate în educaŃie, Editura Albastră, Cluj Napoca, 2008 
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2. Brut, Mihaela - Instrumente pentru E-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern, 
Editura Polirom, Iaşi, 2006 

3. Brut, Mihaela; Buraga, Sabin - Prezentări multimedia pe Web, Editura Polirom, Iaşi, 2004 
4. http://www.bcub.ro/ - Biblioteca Centrală Universitară Carol I 
5. http://www.ris.uvt.ro/ - ColecŃia Journal of Social Informatics/ Revista de Informatică Socială, 

ISSN: 1584-384X 
6. http://fiste.ssai.valahia.ro/ - A Future Way For In-Service Teacher Training Across Europe - 

forum for promoting and integrating the using of ICT in traditional trening 
7. http://i-teach.info.uaic.ro/iteach/bin/view/Main/ - Depozit web de resurse educaŃionale – 

proiectul Innovative Teacher 
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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 Didactica abilităților practice  

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 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare C 

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) 
DO 

 
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 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

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 în contextele practicii şcolare 
în învăŃământul primar şi preşcolar a curriculum-ului pentru educație tehnologică 

7.2. Obiectivele specifice • Cunoaşterea specificului materialelor naturale şi sintetice, a ustensilelor specifice de 
prelucrare a materialelor naturale şi sintetice, a etapelor de realizare a unor produse 
simple din diferite materiale naturale şi sintetice; 

• Formarea deprinderilor de executare a unor tehnici de lucru necesare obŃinerii 
produselor; 

• Formarea competenței metodologice de proiectare, evaluare și optimizare a unor 
demersuri didactice proprii educației tehnologice cu accent pe dimensiunea 
integrată/interdisciplinară a acesteia; 

• Selectarea, combinarea și exersarea unor strategii şi instrumentele de evaluare specifice 
domeniului  

 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii 

EducaŃia tehnologică – concept şi specificitate 
a) Delimitări conceptuale; 
b) Valoare şi relevanŃă formativă; 
c) Locul şi rolul educaŃiei tehnologice în 

curriculum pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar; 

d) AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar 

2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, problematizarea, 
prezentarea Power Point 

1 prelegere 

Materiale, tehnici și activități specifice educaŃiei 
tehnologice în învăŃământul preşcolar şi primar  
a) Materiale utilizate în cadrul activităților/ 

lecțiilor de educație tehnologică (lemnul, 
plastilina,  hârtia şi cartonul,  fibre şi fire 
textile); 

b) Activități cu materiale naturale și/sau 
prelucrate - Tehnici și produse specifice 
(decupare, lipire, vopsire, asamblare, rupere, 
împletire, lipire, înnodare, șnuruire, ș.a); 

c) Activități cu materiale obținute prin prelucrare 
- Tehnici și produse specifice (colaje, tehnica 
TANGRAM, Origami, tehnici combinate); 

16 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, prezentarea Power 
Point, organizatorul grafic 

8  prelegeri 
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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 

• C3. Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / 
şcolarii mici 

6.
2.

   
   

C
om

pe
te

nŃ
e 

   
tr

an
sv

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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d) Activități de gospodărie (tehnici de pregătire a 
meselor principale, rețete simple); 

e) AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar 

Specificul didacticii disciplinei    
a) Obiectul şi importanŃa Didacticii predării 

disciplinei AbilităŃi practice 
b) Analiză comparativă de curriculum pentru 

educaŃia tehnologică în învăŃământul preşcolar 
şi primar; 

c) Formularea obiectivelor operaŃionale în 
domeniul educaŃiei tehnologice în 
învăŃământul preşcolar şi primar; 

d) Precizarea resurselor didactice şi a strategiilor 
didactice: timp; metodele de învăŃământ; 
mijloace de învăŃământ specifice abilităŃilor 
practice; formele de organizare a 
activităŃilor/lecŃiilor de abilităŃi 
practice/educaŃie tehnologică 

e) Proiectarea activităŃilor/lecŃiilor de abilităŃi 
practice/educaŃie tehnologică (Variante ale 
proiectului de activitate/lecŃie; Etapele unei 
activităŃi/lecŃii de formare a deprinderilor şi 
priceperilor pentru AbilităŃi practice/EducaŃie 
tehnologică) 

f) Evaluarea activităŃilor/lecŃiilor de abilităŃi 
practice/educaŃie tehnologică (Strategii şi 
instrumente de evaluare specifice; 
Instrumentele de evaluare specifice) 

g) AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar 

10 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, problematizarea, 
prezentarea Power Point, organizatorul 
grafic, prezentarea Power Point 

5  prelegeri 

Bibliografie 
1. Cerghit, I. (1997). Metode de învăŃământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
2. Ciucescu, D., Cojocariu, M.V. (2002). AbilităŃi practice şi metodica predării lor, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
4. Ciucescu, D. (2009). Didactica disciplinelor tehnice (Note de curs şi aplicaŃii) Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
5. Cojocariu, V.M. (2002). Teoria şi metodologia instruirii,  E.D.P., Bucureşti, p. 13-165. 
6. Cojocariu, V.-M. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului. Texte și pretexte. 
București: Editura V&I Integral. 
7. Cucoş, C. (2000). Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.  
8. Mâță, L., Cojocariu, V.-M. (2014). Didactica predării disciplinelor tehnice, Alma Mater, Bacău. 
9. Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie tehnologică  (2004). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
10. Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie tehnologică (2005). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
11. Programa școlară pentru Educație Tehnologică, clasele a-Va -a-VIIIa, aprobată prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 5097/2009  
12. Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂłI PRACTICE Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. 
(2013). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei NaŃionale, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013. 
13. Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008. 
14. Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009 
Bibliografie minimală 
1. Ciucescu, D., Cojocariu, M.V. (2002). AbilităŃi practice şi metodica predării lor, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
2. Mâță, L., Cojocariu, V.-M. (2014). Didactica predării disciplinelor tehnice, Alma Mater, Bacău. 
3. Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie tehnologică  (2004). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
4. Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie tehnologică (2005). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
5. Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂłI PRACTICE Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. 
(2013). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei NaŃionale, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013. 
6. Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008. 
7. Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. Metode de predare ObservaŃii 
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ore 
EducaŃia tehnologică – concept şi specificitate  
• Delimitări conceptuale 
• Analiză de text – argumente pentru actualitatea 

și utilitatea disciplinei 

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

1 seminar 

Materiale, tehnici și activități specifice educaŃiei 
tehnologice în învăŃământul preşcolar şi primar  
• Materiale utilizate în cadrul activităților/ lecțiilor 

de educație tehnologică (lemnul, plastilina,  
hârtia şi cartonul,  fibre şi fire textile); 

• Activități cu materiale naturale și/sau prelucrate 
- Tehnici și produse specifice (decupare, lipire, 
vopsire, asamblare, rupere, împletire, lipire, 
înnodare, șnuruire, ș.a); 

• Activități cu materiale obținute prin prelucrare - 
Tehnici și produse specifice (colaje, tehnica 
TANGRAM, Origami, tehnici combinate); 
Activități de gospodărie (tehnici de pregătire a 
meselor principale, rețete simple); 

• AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi primar 

16 dezbaterea, explicaŃia, conversaŃia 
euristică, demonstrația, observația, 
jocul de rol, exerciŃiul,  

8 seminare 

Specificul didacticii disciplinei    
• Obiectul şi importanŃa Didacticii predării 

disciplinei AbilităŃi practice 
• Analiză comparativă de curriculum pentru 

educaŃia tehnologică în învăŃământul preşcolar şi 
primar; 

• Formularea obiectivelor operaŃionale; 
• Precizarea strategiilor didactice: 
• Proiectarea activităŃilor/lecŃiilor de abilităŃi 

practice/educaŃie tehnologică (Variante ale 
proiectului de activitate/lecŃie; Etapele unei 
activităŃi/lecŃii de formare a deprinderilor şi 
priceperilor pentru AbilităŃi practice/EducaŃie 
tehnologică) 

• Evaluarea activităŃilor/lecŃiilor de abilităŃi 
practice/educaŃie tehnologică (Strategii şi 
instrumente de evaluare specifice; Instrumentele 
de evaluare specifice) 

• AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi primar 

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

5 seminare 

Bibliografie 
1. Ciucescu, D., Cojocariu, M.V. (2002). AbilităŃi practice şi metodica predării lor, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
2. Cojocariu, V.M. (2002). Teoria şi metodologia instruirii,  E.D.P., Bucureşti, p. 13-165. 
3. Cojocariu, V.-M. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului. Texte și pretexte. 
București: Editura V&I Integral. 
4. Mâță, L., Cojocariu, V.-M. (2014). Didactica predării disciplinelor tehnice, Alma Mater, Bacău. 
5. Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie tehnologică  (2004). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
6. Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie tehnologică (2005). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
7. Programa școlară pentru Educație Tehnologică, clasele a-Va -a-VIIIa, aprobată prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 5097/2009  
8. Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂłI PRACTICE Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. 
(2013). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei NaŃionale, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013. 
9. Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008. 
10. Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009 
Bibliografie minimală 
1. Cojocariu, V.M. (2002). Teoria şi metodologia instruirii,  E.D.P., Bucureşti, p. 13-165. 
2. Cojocariu, V.-M. (2008). Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului. Texte și pretexte. 
București: Editura V&I Integral. 
3. Mâță, L., Cojocariu, V.-M. (2014). Didactica predării disciplinelor tehnice, Alma Mater, Bacău. 
4. Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie tehnologică  (2004). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
5. Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie tehnologică (2005). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei, şi Cercetării. 
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6. Programa școlară pentru Educație Tehnologică, clasele a-Va -a-VIIIa, aprobată prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 5097/2009  
7. Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂłI PRACTICE Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. 
(2013). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei NaŃionale, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013. 
8. Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa, Ed.V&I Integral, Buc., 2008. 
9. Curriculum pentru învăŃământul preşcolar, Prezentare şi explicitări, Bucureşti, M.Ed.C., 2009 
 

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 
alte cadre didactice din domeniu,. 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 specificului materialelor naturale şi 
sintetice, a ustensilelor specifice de prelucrare a 
materialelor naturale şi sintetice, a etapelor de 
realizare a unor produse simple din diferite 
materiale naturale şi sintetice; 

• Formarea competenței metodologice de proiectare, 
evaluare și optimizare a unor demersuri didactice 
proprii educației tehnologice cu accent pe 
dimensiunea integrată/interdisciplinară a acesteia; 

examen 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/
proiect 

• Formarea deprinderilor de executare a unor tehnici 
de lucru necesare obŃinerii produselor; 

• Abilitarea studenților cu folosirea corectă a unor 
strategii didactice specifice disciplinei în cadrul 
procesului de învățământ din grădiniță și/sau din 
învățământul primar 

• Formarea competenței metodologice de proiectare, 
evaluare și optimizare a unor demersuri didactice 
proprii educației tehnologice cu accent pe 
dimensiunea integrată/interdisciplinară a acesteia; 

• Selectarea, combinarea și exersarea unor strategii şi 
instrumentele de evaluare specifice domeniului 

1. chestionare orală 
 
2. portofoliu 

1. 20% 
 

2. 30% 
 

10.6. Standard minim de performanŃă 

•  cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul  Didacticii abilităților practice şi folosirea lor cu eficienŃă maximă; 
• Demonstrarea formării competențelor de bază în domeniul Didacticii abilităților practice prin conceperea, structurarea 

demonstrarea și executarea corectă a minim unei aplicații, pe baza unui proiect didactic adecvat realizat 
 

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 de ŞtiinŃe  

1.3. Departamentul Departamentul de matematică, informatică şi ştiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃele 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 (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EducaŃie muzicală, educaŃie plastică şi didactică 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Aurel Stanciu 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Aurel Stanciu 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 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 2 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 6 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  72 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• NoŃiuni generale de estetică (desenul infantil) 
• NoŃiuni generale despre muzica destinată vârstelor mici 
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4.2. de 
competenŃe 

• InterrelaŃionarea cunoştinŃelor de muzică şi educaŃie plastică, în viziune didactică 

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivele generale ale 
disciplinei 

- Identificarea şi aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea 
activităŃilor instructiv-educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se 
lucrează. 
- Realizarea activităŃilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze 
principiile şi metodologiile specifice didacticilor aplicate în învăŃământul 
preşcolar şi primar. 
- Transpunerea în practică a cunoştinŃelor privind etapele metodologice de 
realizare a activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul 
preşcolar şi primar. 
- Utilizarea cunoştinŃelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în 
realizarea activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul preşcolar şi primar. 

7.2. Obiectivele specifice - Instrumentarea cu competenŃele minimale privind actul de predare-învăŃare-
evaluare la educaŃie plastică şi muzicală 
- Formarea capacităŃii de a prelucra conŃinutul specific în unităŃi didactice 
- Dezvoltarea spiritului critic, prin imaginarea formelor adecvate de evaluare a 
şcolarilor/preşcolarilor 
- Vehicularea conceptelor de morfologie şi sintaxă a imaginii bi- şi 
tridimensionale, precum şi a terminologiei muzicale; 
- Utilizarea limbajului adecvat în predarea noŃiunilor plastice şi muzicale la 
preşcolari şi şcolarii mici; 
- Formarea capacităŃii de analiză şi evaluare a lucrărilor plastice realizate de elevi 
şi preşcolari; 
- Extinderea şi diversificarea tehnicilor de lucru în activităŃile plastice şi muzicale. 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
1.  Premisele psihologice care stau la baza educaŃiei plastice 2 ore DemonstraŃia,  

 

6.
1.

 C
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nŃ
e 

pr
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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 
C3. Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de preşcolari/şcolarii mici. 
 

6.
2.
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şi muzicale 
I. a) Faza realismului fortuit sau faza mâzgâlelilor 
b) Faza realismului neizbuit sau faza de incapacitate 
sintetică 
c) Faza realismului intelectual sau faza desenului ideo-
plastic 
d) Faza realismului vizual sau faza desenului fizio-plastic 
II. ImplicaŃii afectiv-psihologice ale contactului cu sunetul 
muzical 

conversaŃia, exerciŃiul 

2. Caracteristicile specifice desenului infantil şi ale 
cântecului pentru copii 
I. a) Reprezentarea în desen a personajelor umane 
b) Caracteristici reprezentative ale peisajului urban şi rural 
c) Reprezentarea ierarhică a personajelor 
d) ModalităŃi de compoziŃie plastică în imaginaŃia copiilor 
II. Tipologia muzicală infantilă 
III. PersonaltăŃi ale culturii româneşti (artişti plastici şi 
muzicieni) 

2 ore DemonstraŃia, 
conversaŃia, exerciŃiul 

 

3. Mijloace de expresie plastică şi muzicală 
a) Punctul, linia, pata de culoare, forma 
b) Portativul şi notele muzicale 

2 ore DemonstraŃia, 
conversaŃia, exerciŃiul 

 

4. Studiul culorilor şi al sunetelor muzicale 
I. a) Culorile primare şi secundare 
b) Efectele psihofizice ale culorilor 
c) Contrastele cromatice 
II. Ritm, măsură, gamă 

2 ore DemonstraŃia, 
conversaŃia, exerciŃiul 

 

5. Tehnici şi tratări de lucru în artele plastice şi educaŃia 
muzicală 
I. a) Tehnica plierii hârtiei şi colajul 
b) Pictura pe sticlă şi pe lemn 
c) Tehnici grafice 
d) Tehnica monotipiei, mozaicul, graffiti-ul, fresca, 
modelajul 
II. Instrumente muzicale, stiluri de interpretare 

2 ore DemonstraŃia, 
conversaŃia, exerciŃiul 

 

6. ExigenŃe ale proiectării didactice la educaŃie plastică şi 
educaŃie muzicală 
a) Scenariul didactic 
b) Tehnici de elaborare a proiectului didactic 

2 ore DemonstraŃia, 
conversaŃia, exerciŃiul 

 

7. Analiză şi evaluare a activităŃilor artistice (plastice şi 
muzicale) ale elevilor şi preşcolarilor 
a) Analiza individuală şi colectivă realizată de profesor 
b) Forme de autoevaluare de către elev/preşcolar 
c) Strategii de valorificare a fondului tradiŃional românesc 
(folclorul muzical al copiilor) 

2 ore DemonstraŃia, 
conversaŃia, exerciŃiul 

 

Bibliografie 
1. Maria Ilioaia, Metodica predării desenului la clasele I-IV. Organizarea şi desfăşurarea activităŃilor artistico-

plastice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981; 
2. Palatul Pionierilor şi Şoimilor Patriei, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Album metodic de creaŃie 

artistică-plastică, Bucureşti, Editura „Arta grafică”, 1988; 
3. Aurel Dascălu, EducaŃia plastică în ciclul primar. Ghid metodic clasa I, Iaşi, Editura Polirom, 1998; 
4. Ion Serfezi, Metodica predarii muzicii la clasele I-IV, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971; 
5. Ana Motora-Ionescu, Edith Visky, Teorie şi solfegii, clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009; 
6. Pandelica Radeş, Dumitru Chiuc, CântecuŃ pentru micuŃ, Bacău, Editura „Egal”, 2012. 
Bibliografie minimală 
1. Maria Ilioaia, Metodica predării desenului la clasele I-IV. Organizarea şi desfăşurarea activităŃilor artistico-

plastice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981; 
2.  Ion Serfezi, Metodica predarii muzicii la clasele I-IV, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971. 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Parametrii sensibilităŃii estetice la elevii de vârstă şcolară 6-
15 ani 

2 ore ExerciŃiul, 
demonstraŃia, 
explicaŃia 
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AplicaŃiile reprezentărilor specifice desenului infantil (fiinŃă 
umană, obiecte, casă, natură şi ierarhia lor) şi ale muzicii 
pentru copii 

2 ore ExerciŃiul, 
demonstraŃia, 
explicaŃia 

 

CompoziŃia muzicală/plastică (decorativă şi picturală) 2 ore ExerciŃiul, 
demonstraŃia, 
explicaŃia 

 

Amestecul fizic al culorilor; diversitatea sunetelor muzicale 2 ore ExerciŃiul, 
demonstraŃia, 
explicaŃia 

 

Suportul material de realizare a tehnicilor artistice (plastice 
şi muzicale) 

2 ore ExerciŃiul, 
demonstraŃia, 
explicaŃia 

 

Proiecte didactice demonstrative; simulări ale aplicării 
secvenŃiale ale acestora 

2 ore ExerciŃiul, 
demonstraŃia, 
explicaŃia 

 

ModalităŃi de organizare a expoziŃiilor cu lucrările elevilor 
şi de prezentare a producŃiilor folclorice colectate 

2 ore ExerciŃiul, 
demonstraŃia, 
explicaŃia 

 

 
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 titularul disciplinei a organizat întâlniri 

cu: membri ai Inspectoratului şcolar, specialiști în domeniul Științelor educației, cu reprezentanți ai instituțiilor 
publice precum și cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior sau 
învăŃământul preuniversitar. 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 
Atitudine participativă, implicare în 
economia cursului 

Examinare orală; 
comentariul plastic şi 
muzical 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

1. Participarea activă 
2. Prezentarea unui referat 
3. Lucrare practică 

AplicaŃii 10% 
10% 
30% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• Elaborarea unui proiect didactic (pentru nota 5) 
1. Minimum 2 intervenŃii 
2. Expunerea semidirijată a conŃinutului 
3. Rezolvarea a minimum trei cerinŃe privind elaborarea unui scenariu de evaluare a lucrărilor plastice şi de prelucrare a 
folclorului muzical specific copiilor 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
   

                                                
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  
(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 DIDACTICA EDUCAłIEI FIZICE  

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

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

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 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 2 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  - 
Examinări 3 
Alte activităŃi (precizaŃi): activităŃi  practice de mişcare intocmire documente de proiectare didactică  17 

 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
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 

1. Formarea unor competenŃe curriculare interdisciplinare, prin 
cunoştinŃe din domeniul educaŃie fizică şi sport. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Abilitarea studenŃilor cu cunoştinŃe teoretice privind definirea şi 
conŃinutul noŃiunilor operaŃionale generale şi specifice cu care se 
operează în cadrul disciplinei, în vederea formării competenŃei 
generale de a opera cu terminologia domeniului. 

2. Formarea unui bogat bagaj de cunoştinŃe teoretico-metodice privind 
folosirea exerciŃiului fizic în educaŃie fizică şi sport de performanŃă, 
necesar formării complexe a viitorului specialist, pentru a-şi dezvolta 
competenŃele necesare pentru îndeplinirea în condiŃii de eficienŃă şi 
eficacitate a sarcinilor de lucru în sensul organizării şi desfăşurării 
activităŃilor specifice domeniului. 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii

Scopul şi obiectivele educaŃiei fizice în 
învăŃământul preşcolar şi primar 

   

Capacitatea de acŃionare în lecŃia de educaŃie 
fizică (formaŃii, poziŃii pe acŃiuni, deplasări în 
diferite direcŃii). FormaŃii, poziŃii, acŃiuni, Forme 
de deplasare 

   

Dezvoltarea fizică (schema corporală, mişcările 
membrelor şi segmentelor lor, poziŃii mişcări, 
determinarea nivelului dezvoltării). Schema 
corporală şi determinarea nivelului dezvoltării. 

   

 

6.
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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 

6.
2.
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1. Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităŃilor / disciplinelor 
predate care să asigure progresul preşcolarilor / şcolarilor mici. 

2. Transpunerea în practică a cunoştinŃelor privind etapele metodologice de realizare a 
activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preşcolar şi 
primar. 

3. Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru 
grupuri, în funcŃie de particularităŃile de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor. 

4. Utilizarea informaŃiilor obŃinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei 
activităŃi şi identificarea unor soluŃii optime pentru ameliorarea acesteia 
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Mişcările membrelor şi segmentelor lor 
Deprinderile şi priceperile motrice de bază şi 
utilitar aplicative: Deprinderile de bază, 
Deprinderile utilitar aplicative,  Priceperile 
motrice de bază şi utilitar aplicative 

   

Aptitudinile psihomotrice (forta, viteza, 
rezistenta, coordonare şi metodologia dezvoltării 
aptitudinilor psihomotrice la învăŃământul 
preşcolar şi primar-): Aptitudinile psihomotrice de 
forŃă şi  viteză, Aptitudinile psihomotrice de 
rezistenŃă şi coordonare, Metodologia dezvoltării 
aptitudinilor psihomotrice la învăŃământul 
preşcolar şi primar. 

   

IniŃierea în practicarea ramurilor sportive cuprinse 
în programa şcolară: IniŃierea în practicarea 
elementelor din gimnastiă; IniŃierea în practicarea 
elementelor din atletism; IniŃierea în practicarea 
elementelor din handbal/baschet, fotbal/volei. 

   

Bibliografie 
1. RaŃă, G. 2004, Didactica educaŃiei fizice şcolare, Bacău, Edit. Alma Mater; 
2. RaŃă, G. 2004,  Didactica educaŃiei fizice şi sportului, Bacău, Edit. Alma Mater; 
3. Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, Bucureşti, Edit. 

Didactică şi Pedagogică r.a.;  
4. ***, Curriculum naŃional; Programe şcolare pentru clasele I- IV, M.E.N. C.N.C. Bucureşti, 2006; 
5. ***, S.N.E.E.; Ghid de evaluare şi examinare, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001. 
6. MÂRZA, D., 2012, Bazele teoretico-metodice ale exerciŃiului fizic, Note de curs, Universitatea Vasile 

Alecsandri din Bacău 
Bibliografie minimală 

7. RaŃă, G. 2004,  Didactica educaŃiei fizice şi sportului, Bacău, Edit. Alma Mater; 
8. Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, 

Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică R.A.;  
 

AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii 

Discutarea obiectivelor educaŃiei fizice în învăŃământul 
preşcolar pe grupe de vârstă şi la învăŃământul  primar pe 
clase. 

2 DiscuŃii, studii de 
caz, analize.  

O lecŃie 
practică   

Comunerea şi desfăşurarea exerciŃiilor privind formaŃiile 
de lucru, poziŃiile pe acŃiuni, deplasările în diferite direcŃii. 

2   

Compunerea şi exersarea exerciŃiilor de dezvoltarea fizică 
(schema corporală, mişcările membrelor şi segmentelor lor, 
poziŃii mişcări, determinarea nivelului dezvoltării 

2   

Compunerea şi desfăşurarea exerciŃiilor pentru deprinderile 
şi priceperile motrice de bază şi utilitar aplicative 

2 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

Compunerea şi desfăşurarea exerciŃiilor pentru dezvoltarea 
aptitudinile psihomotrice (forta, viteza, rezistenta, 
coordonare). 

2   

Compunerea şi desfăşurarea exerciŃiilor pentru iniŃierea în 
practicarea atletismului, gimnasticii, handbalului, 
baschetului, voleiului şi fotbalului   

2   

Bibliografie : 

9. RaŃă, G. 2004, Didactica educaŃiei fizice şcolare, Bacău, Edit. Alma Mater; 
10. RaŃă, G. 2004,  Didactica educaŃiei fizice şi sportului, Bacău, Edit. Alma Mater; 
11. Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, 
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Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică r.a.;  
12. ***, Curriculum naŃional; Programe şcolare pentru clasele I- IV, M.E.N. C.N.C. 

Bucureşti, 2006; 
Bibliografie minimală 

13. RaŃă, G. 2004, Didactica educaŃiei fizice şcolare, Bacău, Edit. Alma Mater; 
14. RaŃă, G. 2004,  Didactica educaŃiei fizice şi sportului, Bacău, Edit. Alma Mater; 
15. Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, 

Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică r.a.;  
16. ***, Curriculum naŃional; Programe şcolare pentru clasele I- IV, M.E.N. C.N.C. 

Bucureşti, 2006; 
 

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 Participarea activă la curs evaluarea orală 10% 

10.5. 
Seminar/labor
ator/proiect 

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

Prezentarea 
proiectului didactic 
Portofoliu cu 
documente de 
proiectare didactică 

40 % 
 
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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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 

 

 
 

FISA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2 Facultatea DE ŞTIINłE 
1.3 Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ŞI ŞTIINłELE EDUCAłIEI 
1.4 Domeniul de studii STIINTE ALE EDUCATIEI 
1.5 Ciclul de studii 1) licenŃă IF 
1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogia învățământului primar şi preşcolar / Profesor în învăŃământul 

primar – 233101 / Profesor în învăŃământul preşcolar – 233201  

2. Date despre disciplina 

2.1. Denumirea disciplinei DIDACTICA MATEMATICII PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare ES 

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 pe semestru de activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămâna 4 din 
care: 

3.2 Curs  2 3.3 seminar / laborator / lucrări practice 
/ proiect 

2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din 
care: 

3.5 Curs  28 3.6 seminar / laborator / lucrări practice 
/ proiect 

28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie si notițe 20 
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platforme de specialitate si pe teren 20 
Pregătire seminarii / laboratoare / lucrări practice / proiecte, teme, referate 25 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități ……… 0 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 56 
Numărul de credite 4) 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competente - 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului - 
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5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului / 
lucrărilor practice / proiectului 

- 

6. Competente specifice acumulate 

6.
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 C1. Formarea şi dezvoltarea competenŃelor cognitive în domeniul psihopedagogiei educaŃionale. 
C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a elevilor.  
C3. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preuniversitar. 
C4.  Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de elevi. 

6.
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 C5. Formarea şi dezvoltarea competenŃei de comunicare şi relaŃionare în cadrul procesului instructiv-educativ. 
C6. Formarea şi dezvoltarea competenŃei psihosociale de organizare a mediului de învăŃare în colaborare cu elevii, 
familia şi comunitatea. 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea competenŃei de predare-învăŃare-evaluare în cadrul procesului 
instructiv-educativ din învăŃământul școlar. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză, abstractizare şi generalizare a informaŃiilor 
ştiinŃifice/psihopedagogice. 
2. Dezvoltarea abilităŃilor de organizare sistematică şi de aplicare creativă a 
cunoştinŃelor în activitatea educaŃională. 
3. Dezvoltarea competenŃelor de comunicare şi relaŃionare eficientă cu elevii şi 
partenerii comunităŃii locale. 
4. Dezvoltarea capacităŃii de utilizare autonomă a informaŃiilor în activitatea didactică 
şi managerială.  
5. Dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi soluŃionare ştiinŃifică a problemelor şi 
situaŃiilor din mediul socio-educaŃional. 

8. Conținut 

8.1 Curs 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 

Didactica generală şi didacticile speciale 
a) Factori ai dezvoltării şi diversificării ştiinŃelor educaŃiei. 
b) Sistemul ştiinŃelor educaŃiei. 
c) Obiectivele didacticii matematicii pentru învățământul primar.  
d) OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

Elemente de teorie a curriculumului 
a) Curriculum: concept, componente, tipuri, produse curriculare. 
b) Conceperea curriculumului conform strategiei educaŃionale naŃionale 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

4h 

Proiectarea curriculară a instruirii la matematică 
a) Proiectarea curricular 
b) Proiectarea didactică a unei unităŃi de învăŃare. 
c) Etape în proiectarea demersului didactic.  
d) Pregătirea profesorului pentru lecŃie. Elemente de comunicare didactică. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, 
învăŃarea prin descoperire 

4h 

Metodologia instruirii la disciplinele matematice 
a) Definirea metodologiei instruirii. 
b) Metode de predare-învăŃare, tendinŃe şi clasificare 
c) Metodele active. Metode şi tehnici interactive de grup. 
d) Rezolvarea problemelor de matematică. 

prelegere-dezbatere, tehnici  
interactive,problematizarea 

4h 
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Evaluarea rezultatelor şcolare 
a) Rolul proceselor evaluative în actul didactic 
b) FuncŃiile esenŃiale ale evaluării. 
c) ParticularităŃi ale evaluării în contextul procesului didactic. 
d) Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

4h 

Bazele psihopedagogice şi metodologice ale formării conceptului de număr 
natural  

a) Procesul de formare a reprezentărilor despre număr. 
b) Proiectarea didactică a învăŃării numeraŃiei învățământul primar. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

Noțiunea de operaŃie în învăŃământul primar 
a) Metodologia predării-învăŃării operaŃiilor de adunare și scădere  
b) Metodologia predării-învăŃării operaŃiilor de adunare și scădere.  
c) Ordinea operațiilor. Tehnici de calcul rapid. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, 
învăŃarea prin descoperire 

4h 

Bibliografie: 

1. Cerghit I. Didactica. E.D.P. Bucureşti. 1995. 
2. Lupu C. Didactica matematicii pentru învăŃământul primar şi preprimar. Ed. Caba, Bucureşti, 2006. 
3. Lupu C. Paradigma Didacticii Disciplinei Specialității, E.D.P.R.A,  Bucureşti,  2008. 
4. Lupu  C. Didactica predării activităților matematice, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 

8.2 Seminar / laborator / lucrări practice / proiect 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 

Didactica generală şi didacticile speciale 
a) Factori ai dezvoltării şi diversificării ştiinŃelor educaŃiei. 
b) Sistemul ştiinŃelor educaŃiei. 
c) Didactica generală şi didactica aplicată - elemente introductive. 
d) Obiectivele didacticii matematicii pentru învățământul primar.  
e) OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale. 

conversaŃia euristică, 
problematizarea, 
demonstraŃia. 

4 

Elemente de teorie a curriculumului 
a) Curriculum: concept, componente, tipuri, produse curriculare. 
b) Conceperea curriculumului conform strategiei educaŃionale naŃionale 

demonstraŃia, jocul de rol, 
exerciŃiul, munca în echipă 

4 

Proiectarea curriculară a instruirii la matematică 
a) Proiectarea curricular 
b) Proiectarea didactică a unei unităŃi de învăŃare. 
c) Etape în proiectarea demersului didactic. RelaŃia dintre lecŃie şi unitate 

de învăŃare. 
d) Pregătirea profesorului pentru lecŃie. Elemente de comunicare didactică. 

brainstorming, rezolvarea de 
situații problemă  

4 

Metodologia instruirii la disciplinele matematice 
a) Definirea metodologiei instruirii. 
b) Metode de predare-învăŃare, tendinŃe şi clasificare 
c) Metodele active. Metode şi tehnici interactive de grup. 
d) Rezolvarea problemelor de matematică. 

ConversaŃia euristică, 
problematizarea 

4 

Evaluarea rezultatelor şcolare 
a) Rolul proceselor evaluative în actul didactic 
b) FuncŃiile esenŃiale ale evaluării. 
c) ParticularităŃi ale evaluării în contextul procesului didactic. 
d) Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare. 

brainstorming, rezolvarea de 
situații problemă ș.a. 

4 

Bazele psihopedagogice şi metodologice ale formării conceptului de număr 
natural -4h 

a) Procesul de formare a reprezentărilor despre număr. 
b) Proiectarea didactică a învăŃării numeraŃiei învățământul primar. 

demonstraŃia, jocul de rol, 
exerciŃiul, munca în echipă,  

4 

Noțiunea de operaŃie în învăŃământul primar  
a) Metodologia predării-învăŃării operaŃiilor de adunare și scădere  
b) Metodologia predării-învăŃării operaŃiilor de înmulțire și împărțire.  
c) Ordinea operațiilor. Tehnici de calcul rapid. 

, brainstorming, rezolvarea de 
situații problemă ș.a. 

4 

Bibliografie: 

1. Petrovici C., Neagu M., Elemente de didactica matematicii în grădiniŃă şi învăŃământul primar, Iaşi, Editura PIM, 2006. 
2. Lupu C. Didactica matematicii pentru învățământul primar, Ed. PIM, Iași, 2012. 
3. Lupu C. Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2013. 
4. Lupu C. Elemente de geometrie și didactica predării, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2013. 
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9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor 
profesionale si angajatori din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs participare activă; 
demonstrarea însuşirii conceptelor 
fundamentale cu care operează  
psihopedagogia jocului;  
demonstrarea unor capacităŃi şi 
abilităŃi de aplicare a achizițiilor 
dobândite in practica educaționala; 

colocviu 50% 

10.5 Seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

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

1. chestionare orală 

2. portofoliul  

50% 

10.6 Standard minim de performanta: 3  intervenŃii/  analize privind  prezentările  colegilor in cadrul seminarului;  - realizarea şi  
susținerea unei teme (element de portofoliu) la seminar 

Studentul trebuie să întrunească cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală cât şi la cea continuă, respectiv: - demonstrarea 
unui minim de capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a conceptelor operaŃionale,  de transfer aplicativ al cunoştinŃelor; 

 
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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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 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 DIDACTICA ISTORIEI, GEOGRAFIEI ŞI EDUCAłIEI CIVICE 

2.2. Titularul activităŃilor de curs MâŃă Liliana 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 

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 2 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

28 3.5. Curs 14 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 25 

Tutoriat  5 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  72 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Teoria şi metodologia instruirii; 
• Teoria şi practica evaluării 

4.2. de 
competenŃe 

•  

 



F 84.07/Ed. 06 
 

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 concepte şi abordări în domeniul 
didacticii istoriei, geografiei şi educaŃiei civice şi aplicarea cunoştinŃelor pentru 
realizarea activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul preşcolar şi primar 

7.2. Obiectivele specifice • însuşirea cunoştinŃelor, noŃiunilor în domeniul didacticii istoriei, geografiei şi 
educaŃiei civice; 

• formarea capacităŃii de identificare a elementelor caracteristice ale predării 
disciplinelor din cadrul ariei curriculare Om şi societate în învăŃământul 
preşcolar şi primar; 

• dezvoltarea capacităŃii de proiectare a demersului didactic la disciplinele din 
cadrul ariei curriculare Om şi societate 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Obiectul de studiu al disciplinei: Rolul şi importanŃa 

disciplinei; Noi abordări ale predării disciplinelor din 
cadrul ariei curriculare Om şi societate; Contextul 
inovativ al reformei curriculare actuale în învăŃământul 
preşcolar şi primar 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Elemente caracteristice ale predării activităŃilor din 
cadrul domeniului Om şi societate în învăŃământul 
preşcolar: FinalităŃi educaŃionale; ConŃinuturi 
educaŃionale; Strategii didactice; Metode de evaluare; 
Aspecte ale proiectării didactice 

4 Prelegerea-dezbatere  

• Aspecte specifice ale predării disciplinelor din cadrul 
ariei curriculare Om şi societate în învăŃământul 
primar: FinalităŃi educaŃionale; ConŃinuturi educaŃionale; 
Strategii didactice; Metode de evaluare; Aspecte ale 
proiectării didactice 

4 Prelegerea-dezbatere  

• ModalităŃi de realizare a activităŃilor de predare- 2 Prelegerea-dezbatere  

 

6.
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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 

• C3 Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de 
preşcolari/ şcolarii mici 

6.
2.
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• CT3 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în 
vederea formării şi dezvoltării profesionale continue 
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învăŃare-evaluare 
• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale  2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• CăpiŃă, L., CăpiŃă, C., Stamatescu, M. (2006). Didactica istoriei. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• Sarivan, L., Teşileanu, A., CăpiŃă, C., Horga, I., MândruŃ, O. (2010). Didactica ariei curriculare Om şi societate. 

Program de conversie profesională la nivel postuniversitar pentru cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar. 
• Ştefănescu, D.-O. (2006). EducaŃie civică. Despre persoană. Ghidul învăŃătoarei/ învăŃătorului. Bucureşti: Ministerul 

EducaŃiei şi Cercetării. 
• Tomescu, V. (2003). Didactica geografiei. Craiova: Editura Universitaria. 
• *** (2008). Curriculum pentru învăŃământul preşcolar (3-6/7 ani). Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului. 
• *** (2013). Programa şcolară pentru EducaŃie pentru societate. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Bucureşti: 

Ministerul EducaŃiei NaŃionale. 
• *** (2004). Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Geografie (Introducere în geografie: de la localitatea natală la 

planetă). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Istorie. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
Bibliografie minimală 
• *** (2008). Curriculum pentru învăŃământul preşcolar (3-6/7 ani). Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului. 
• *** (2013). Programa şcolară pentru EducaŃie pentru societate. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Bucureşti: 

Ministerul EducaŃiei NaŃionale. 
• *** (2004). Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Geografie (Introducere în geografie: de la localitatea natală la 

planetă). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Istorie. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Obiectul de studiu al disciplinei 2 ExerciŃiul  

• Elemente caracteristice ale predării activităŃilor din 
cadrul domeniului Om şi societate în învăŃământul 
preşcolar 

4 ExerciŃiul  

• Aspecte specifice ale predării disciplinelor din cadrul 
ariei curriculare Om şi societate în învăŃământul 
primar 

4 ExerciŃiul  

• ModalităŃi de realizare a activităŃilor de predare-
învăŃare-evaluare 

2 ExerciŃiul  

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale 2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• CăpiŃă, L., CăpiŃă, C., Stamatescu, M. (2006). Didactica istoriei. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• Sarivan, L., Teşileanu, A., CăpiŃă, C., Horga, I., MândruŃ, O. (2010). Didactica ariei curriculare Om şi societate. 

Program de conversie profesională la nivel postuniversitar pentru cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar. 
• Ştefănescu, D.-O. (2006). EducaŃie civică. Despre persoană. Ghidul învăŃătoarei/ învăŃătorului. Bucureşti: Ministerul 

EducaŃiei şi Cercetării. 
• Tomescu, V. (2003). Didactica geografiei. Craiova: Editura Universitaria. 
• *** (2008). Curriculum pentru învăŃământul preşcolar (3-6/7 ani). Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului. 
• *** (2013). Programa şcolară pentru EducaŃie pentru societate. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Bucureşti: 

Ministerul EducaŃiei NaŃionale. 
• *** (2004). Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Geografie (Introducere în geografie: de la localitatea natală la 

planetă). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Istorie. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
Bibliografie minimală 
• *** (2008). Curriculum pentru învăŃământul preşcolar (3-6/7 ani). Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului. 
• *** (2013). Programa şcolară pentru EducaŃie pentru societate. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Bucureşti: 

Ministerul EducaŃiei NaŃionale. 
• *** (2004). Programe şcolare pentru clasa a III-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. EducaŃie civică. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
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• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Geografie (Introducere în geografie: de la localitatea natală la 

planetă). Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
• *** (2005). Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Istorie. Bucureşti: Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 
 
 

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 

 
Proiectul 

 
25% 

10.5. Seminar/ laborator/ 
proiect 

• participarea activă la realizarea 
aplicaŃiilor specifice învăŃământului 
preşcolar şi primar 

 
Proiectul 

 
70% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• participare activă şi sistematică la aplicaŃiilor specifice învăŃământului preşcolar şi primar; 
• 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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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 

 

 

 

FISA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2 Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINłE 
1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ŞI ŞTIINłELE 

EDUCAłIEI 

1.4 Domeniul de studii ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 
1.5 Ciclul de studii 1) licenŃă IF 
1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar / Profesor în învățământul 

primar – 233101;  Profesor în învățământul preșcolar – 233201 

2. Date despre disciplina 

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 

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 pe semestru de activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din 
care: 

3.2 Curs  - 3.3 seminar / laborator / lucrări 
practice / proiect 

4 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din 
care: 

3.5 Curs  - 3.6 seminar / laborator / lucrări 
practice / proiect 

56 

Distribuția fondului de timp 56ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie si notițe 23 

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platforme de specialitate si pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare / lucrări practice / proiecte, teme, referate 22 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități ……… 0 

3.7 Total ore studiu individual 69 
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3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 4) 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competente da 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului - 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului / 
lucrărilor practice / proiectului 

- Școala „Miron Costin”, Școala „Alecu Russo”, Școala „Al. I. Cuza” 

6. Competente specifice acumulate 

6.
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 C1. Formarea şi dezvoltarea competenŃelor cognitive în domeniul psihopedagogiei educaŃionale. 
C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a elevilor.  
C3. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preuniversitar. 
C4. Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de elevi. 
 

6.
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C5. Formarea şi dezvoltarea competenŃei de comunicare şi relaŃionare în cadrul procesului instructiv-educativ. 
C6. Formarea şi dezvoltarea competenŃei psihosociale de organizare a mediului de învăŃare în colaborare cu elevii, 
familia şi comunitatea. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea, înțelegerea și valorificarea în contextele practicii școlare din învățământul 
primar a informațiilor științifice privind particularitățile și structura personalității umane 

7.2 Obiectivele specifice 1. Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză, abstractizare, generalizare și aplicare a 
informaŃiilor ştiinŃifice/psihopedagogice. 
2. Dezvoltarea abilităŃilor de organizare sistematică şi de aplicare creativă a 
cunoştinŃelor în activitatea educaŃională. 
3. Dezvoltarea competenŃelor de comunicare şi relaŃionare eficientă cu profesorii 
mentori, elevii şi partenerii comunităŃii locale. 
4. Dezvoltarea capacităŃii de utilizare autonomă a informaŃiilor în activitatea didactică 
şi managerială.  
5. Dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi soluŃionare ştiinŃifică a problemelor şi 
situaŃiilor din mediul socio-educaŃional. 

8. Conținut 

8.2 Seminar / laborator / lucrări practice / proiect 
Metode de 
predare 

Observații / 
nr. ore 

PrezenŃa la activităŃile de practica pedagogică este obligatorie. Pentru a conduce lecŃiile de 
probă şi lecŃia finală, frecvenŃa minimă este de 80%. 

Ore practică: 
Prelegere-
dezbatere,  

 

Observarea orelor profesorilor cu experienŃă prin asistenŃă la lecŃii. problematizarea, 
studiul de caz, 
învăŃarea prin 
descoperire,  

 

AsistenŃe la orele colegilor. tehnici 
interactive,  

 

Proiectarea activităŃilor didactice in colaborare cu mentorul, colegii, individual. ConversaŃia 
euristică, 
problematizarea,  

 

Cunoaşterea documentelor şcolare, a planurilor de învăŃământ, a programelor disciplinei. demonstraŃia, 
jocul de rol, 
exerciŃiul,  
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Familiarizarea cu manualele existente şi cu materialele didactice suplimentare folosite în 
predarea disciplinei (din şcoală, biblioteca şcolii, CD-uri etc.) 

munca în 
echipă, 
brainstorming,  

 

Bibliografie:  
Lupu C. Didactica matematicii pentru învăŃământul primar şi preprimar. Ed. Caba, Bucureşti, 2006. 
Petrovici C., Neagu M., Elemente de didactica matematicii în grădiniŃă şi învăŃământul primar, Iaşi, Editura PIM, 2006. 
Lupu C. Paradigma Didacticii disciplinei, E.D.P.R.A,  Bucureşti,  2008. 
Lupu C. Didactica matematicii pentru învățământul primar, Ed. PIM, Iași, 2012. 
Lupu,  C., Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Editura Alma Mater, Bacău, 2013. 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor 
profesionale si angajatori din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

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

10.5 Seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

- participarea activă; 
- un portofoliu individual 
conŃinând: proiecte, programe, 
referat, studiu de caz, fise de lucru, 
analize comparative, fișe de 
caracterizare, aplicarea unor metode 
de cercetare. 

Colocviu 

Probe orale;  observarea 
curentă;  

investigaŃia;  portofoliul 

50% 

50% 

 

10.6 Standard minim de performanta 

- Susținerea lecțiilor de probă și finală  

- Elaborarea si susŃinerea in cadrul a unui  portofoliu/ proiect /referat /studiu de caz 

 

 
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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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 Pedagogii alternative 

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 

III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare ES 

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 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 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  44 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fundamentele pedagogiei 
• Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

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 în contextele practicii şcolare 
în învăŃământul primar şi preşcolar a alternativelor educaŃionale  

7.2. Obiectivele specifice • ÎmbogăŃirea reprezentării globale şi sistemice asupra sistemului ştiinŃelor educaŃiei prin 
integrarea şi valorificarea mişcării de idei pedagogice specifice secolului XX; 

• Dezvoltarea capacităŃii de operare a distincŃiilor conceptuale, de analiză critică/ 
comparativă prin aplicare la teoriile pedagogice reprezentative din pedagogia secolului 
XX; 

• Dezvoltarea capacităŃii de explicare a esenŃei şi specificului principalelor „alternative” 
pedagogice, de analiză comparativă cu rol în formarea atitudinii pozitive, de preŃuire/ 
valorificare/integrare a acestora în procesul de învăŃământ; 

• ÎnŃelegerea valorii şi limitelor principalelor orientări pedagogice ale secolului XX, a 
dificultăŃilor de transpunere  în  practica învăŃământului preşcolar şi primar; 

• Cunoaşterea specificului naŃional al unor teorii și a posibilităŃii de aplicare a altor 
perspective, a modului în care unele pot deveni realitate în cadrul învăŃământului primar 
şi preşcolar actual; 

• Abilitarea studenților cu aplicarea unor strategii didactice proprii alternativelor 
educaționale în cadrul pocesului de învățământ clasic 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii 

• Atmosfera pedagogică a 
începutului de secol XX 
– mişcarea criticistă în 
educaŃie 

6 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, prezentarea Power Point 

3 prelegeri 

• “Alternativele” 
pedagogice ale secolului 
XX – de la teorie la 
practică formativă 

18 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
prezentarea Power Point, organizatorul grafic 

9  prelegeri 

• Alte alternative 
pedagogice (ale 
sfârșitulu ide secol XX) 

4 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, prezentarea Power Point, organizatorul grafic, 
prezentarea Power Point 

2  prelegeri 

Bibliografie 
• Cojocariu Venera, Pedagogii alternative, Note de curs (în lucru), format electronic, Universitatea “Vasile Alecsandri” 

din Bacău, 2014 
• Dewey, J. (1977). Trei scrieri despre educaŃie, Bucureşti: E.D.P.; 
• Key, E. (1978). Secolul copilului, Bucureşti, E.D.P.; 
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi grupuri 
educaŃionale 

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

6.
2.

   
   

C
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nŃ
e 

   
tr

an
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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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• Stanciu, I., Gh. (1995). Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, Bucureşti, E.D.P.; 
• Ilica, A. (2011). Doctrine pedagogice. Idei şi instituŃii, concepŃii şi paradigme,Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu, Arad  
Bibliografie minimală 
• Cojocariu Venera, Pedagogii alternative, Note de curs (în lucru), format electronic, Universitatea “Vasile Alecsandri” 

din Bacău, 2014 
• Stanciu, I., Gh. (1995). Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, Bucureşti, E.D.P.; 
• Ilica, A. (2011). Doctrine pedagogice. Idei şi instituŃii, concepŃii şi paradigme,Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu, Arad 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

• Atmosfera pedagogică a începutului 
de secol XX – mişcarea criticistă în 
educaŃie  – aplicaŃii 

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

3 seminare 

• “Alternativele” pedagogice ale 
secolului XX – de la teorie la 
practică formativă – aplicaŃii 

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

9 seminare 

• Alte alternative pedagogice (ale 
sfârșitulu ide secol XX) –  aplicaŃii 

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

2 seminare 

Bibliografie 
•  Cojocariu Venera, Pedagogii alternative, Note de curs (în lucru), format electronic, Universitatea “Vasile Alecsandri” 

din Bacău, 2014 
• Dewey, J. (1977). Trei scrieri despre educaŃie, Bucureşti: E.D.P.; 
• Key, E. (1978). Secolul copilului, Bucureşti, E.D.P.; 
• Stanciu, I., Gh. (1995). Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, Bucureşti, E.D.P.; 
• Ilica, A. (2011). Doctrine pedagogice. Idei şi instituŃii, concepŃii şi paradigme,Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu, Arad 
Bibliografie minimală 
• Cojocariu Venera, Pedagogii alternative, Note de curs (în lucru), format electronic, Universitatea “Vasile Alecsandri” 

din Bacău, 2014 
• Stanciu, I., Gh. (1995). Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, Bucureşti, E.D.P.; 
• Ilica, A. (2011). Doctrine pedagogice. Idei şi instituŃii, concepŃii şi paradigme,Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu, 

Arad 
 

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 

• ÎmbogăŃirea reprezentării globale şi 
sistemice asupra sistemului ştiinŃelor 
educaŃiei prin integrarea şi 
valorificarea mişcării de idei 
pedagogice specifice secolului XX; 

• Dezvoltarea capacităŃii de operare a 
distincŃiilor conceptuale, de analiză 
critică/comparativă prin aplicare la 
teoriile pedagogice reprezentative din 
pedagogia secolului XX; 

• Dezvoltarea capacităŃii de explicare a 
esenŃei şi specificului principalelor 
„alternative” pedagogice, de analiză 
comparativă cu rol în formarea 
atitudinii pozitive, de preŃuire/ 
valorificare/integrare a acestora în 
procesul de învăŃământ; 

examen 50% 
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• ÎnŃelegerea valorii şi limitelor 
principalelor orientări pedagogice ale 
secolului XX, a dificultăŃilor de 
transpunere  în  practica 
învăŃământului preşcolar şi primar; 

• Cunoaşterea specificului naŃional al 
unor teorii și a posibilităŃii de aplicare 
a altor perspective, a modului în care 
unele pot deveni realitate în cadrul 
învăŃământului primar şi preşcolar 
actual; 

10.5. 
Seminar/laborator/
proiect 

• Abilitarea studenților cu aplicarea unor 
strategii didactice proprii alternativelor 
educaționale în cadrul pocesului de 
învățământ clasic 

1. chestionare orală 
 
2. portofoliu 

1. 20% 
 
2. 30% 
 

10.6. Standard minim de performanŃă 

•  cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul Pedagogiilor alternative şi folosirea lor cu eficienŃă maximă; 
• demonstrarea însuşirii eficiente de către studenŃi a noŃiunilor de bază din domeniul Pedagogiilor alternative prin 

conceperea, strucutrarea și prezentarea corectă a minim unei aplicații  
 

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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