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Pedagogie în învățămîntul primar
I
Fundamentele ştiinţelor educaţiei
Pedagogie/ Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi C., dr., conf. univ.
Oboroceanu V., lector, Bîrsan E., lector., Simcenco I., lector
zagaevskycorina@yahoo.fr

Anul

Semestrul

Total ore

I

I

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Fundamentele ştiinţelor educaţiei este orientat spre examinarea conceptelor specifice
pedagogiei (fundamentale, operaţionale, preluate din alte domenii, valorificate pedagogic) şi conexiunea
acestora în paradigma actuală a educaţiei; conținutul cursului acoperă problematica contemporană a ştiinţelor
educaţiei; abordează fundamentele pedagogiei ca ştiinţă socio-umană specializată în studiul educaţie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Elucidarea pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei valorificând terminologia specifică ştiinţelor pedagogice;
- Descrierea paradigmelor pedagogiei şi a dimensiunilor educaţiei;
- Interpretarea structurii de funcţionare a sistemului de educaţie şi a activităţii de educaţie;
- Elaborarea obiectivelor operaţionale;
- Proiectarea metodelor de cercetare pedagogică;
- Evaluarea referenţialului profesional al cadrelor didactice;
- Proiectarea/autoevaluarea proiectelor de activitate educativă;
- Aplicarea criteriilor de evaluare a calităţii educaţiei.
Finalităţi de studii
- să determine statutul epistemologic al pedagogiei;
- să definească corect conceptele pedagogice fundamentale;
- să argumenteze relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe;
- să analizeze dimensiunile generale ale educaţiei conform modelului cunoscut;
- să clasifice obiectivele educaţionale;
- să elaboreze criterii de evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;
- să construiască referenţialul competenţelor didactice;
- să evalueze calitatea proiectării activităţii educative şi a conduitei dirigintelui.
Precondiții
Cunoştinţe elementare din şcoală în domeniul pedagogiei/educaţiei; conceptul de elev, învăţător;
conceptul de şcoală, familie, societate; relaţia elev – profesor – părinte; influenţa mediului educaţional asupra
formării-dezvoltării elevului; treptele sistemului de învăţământ; personalitatea învăţătorului, rolurile şi
funcţiile învăţătorului.
Unități de curs
Statutul ştiinţelor educaţiei. Concepte pedagogice fundamentale. Clasic şi modern în educaţie. Analiza
acţiunii educaţionale. Formele generale ale educaţiei. Paradigmele pedagogiei – răspuns la problematica
ştiinţelor educaţiei. Metodologia de cercetare specifică pedagogiei. Finalităţile educaţiei. Dimensiunile
educaţiei. Modele de analiză a conţinuturilor generale ale educaţiei. Sistemul de educaţie. Managementul
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educaţional. Agenţii educaţiei. Organizarea şi evaluarea activităţii educative
Cultura mediatică în contextul provocărilor sociale. Proiectarea şi realizarea acţiunii educaţionale. Tehnologii
educaţionale. Calitatea în educaţie. Evaluare de sistem/proces/resurse.
Metode și tehnici de predare și învățare
Conversația euristică, dezbaterea, proiectul individual (prezentare Power Point), investigația, studiu de caz,
portofoliul, referatul, autoevaluarea, testul de cunoștințe (scris/oral) .
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală studenţilor în
cadrul seminariilor. Două probe de evaluare obligatorii: Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de
cunoaştere; Evaluare 2: proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor).
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la
examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
2. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010;
3. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău: Litera Internaţional, 2002;
4. Macavei E. Pedagogie.Teoria educaţiei. Vol. I, II. Bucureşti: Aramis, 2001, 2002;
5. Cojocaru-Borozan M., Papuc L. et. al. Teoria şi metodologia educaţiei. Suport de curs. Chişinău.
2006;
6. Cojocaru-Borozan M., Papuc L. et. al. Teoria educaţiei. Ghid metodologic. Chişinău. 2006;
7. Guranda M. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. Bucureşti: 2011;
8. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti:
Paralela 45, 2008.
Opţională:
1. Şerdean I. Pedagogie: compendiu. Ed. a II-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine,
2004;
2. Pânişoară I.O. Comunicarea eficientă. Iaşi: Polirom, 2009;
3. Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Polirom , Iaşi,
2006;
4. Pânişoară I.O. Profesorul de succes. Iaşi: Polirom, 2009;
5. Garştea N., Callo T., Ora de dirigenţie. Ghid pentru elevi şi profesori. Chişinău: Epigraf. 2011
6. www.edu.md
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.01.O.002

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învăţămîntul primar
I
Psihologia generală.
Facultatea de Psihologie, Catedra de Psihologie
Jelescu Petru, dr. hab., prof. univ.
jelescupetru@yahoo.com

Anu
l

Semestru
l

Total ore

I

I

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Psihologia generală se înscrie reuşit printre disciplinele fundamentale de studiu în cadrul programului
respectiv. Ea stă la baza formării competenţelor cadrelor didactice în domeniul învăţământul primar prin
studierea, însuşirea şi aplicarea în procesul educaţional a legităţilor cu privire la procesele psihice cognitive
(senzaţii, percepţii, memorie, imaginaţie, gândire etc.), afective (emoţii, sentimente, afecte, stres etc.),
volitive (trasarea scopului, premeditarea, decizia ş.a.), cu privire la personalitate şi particularităţile ei
individual – tipologice (ideal, convingeri, motivaţie, temperament, caracter, aptitudini etc.), la relaţiile
interpersonale (grup, colectiv, fenomene social – psihologice de masă ş.a.), la activitate (deprinderi,
obişnuinţe, abilităţi etc.), la creativitate (factori, faze, niveluri ş.a.). În acest sens, psihologia generală
corelează optimal, atât pe vertical cât și orizontală, cu celelalte cursuri din program - pedagogia, didacticile
particulare etc., cât şi cu stagiile de practică pedagogică şi de licenţă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere: cunoaşterea şi înţelegerea esenţei psihicului, a funcţiilor lui, a
structurii şi evoluţiei lui, a orientărilor de bază în psihologie, a proceselor cognitive, afective şi volitive, a
personalităţii şi particularităţilor ei individual – tipologice, a relaţiilor interpersonale, a activităţii şi
creativităţii umane, a metodelor şi tehnicilor de cercetare psihologică.
Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerii: utilizarea cunoştinţelor asimilate, a deprinderilor,
abilităţilor şi atitudinilor formate, a metodelor şi tehnicilor de cercetare psihologică însuşite în practica
instruirii şi educaţiei, în analiza fenomenelor psihice; aplicarea lor în reglarea comportamentului propriu şi a
celor din jur.
Competențe de raţionare şi decizie: operarea corectă cu noţiuni psihologice; formularea competentă a
judecăţilor de ordin psihologic; construirea exactă a raţionamentelor; enunţarea adecvată a deciziilor; etc.
Competenţe de comunicare a cunoştinţelor şi a înţelegerii: formularea corectă a gândurilor, ideilor
psihologice; transmiterea exactă a informaţiilor psihologice; receptarea adecvată a mesajului psihologic;
schimbul pertinent de informaţii psihologice; etc.
Competenţe de dezvoltare profesională continuă: Formarea necesităţii de îmbogăţire permanentă a
arsenalului de cunoştinţe psihologice; formarea unor deprinderi şi abilităţi de lucru utile pentru viitor relativ
la psihologia generală; formarea obişnuinţei de desăvârşire continuă a cunoştinţelor, deprinderilor,
atitudinilor, abilităţilor – competenţelor – în domeniul psihologiei generale.
Finalităţi de studii
Dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerii: să identifice corect conţinutul,esenţa şi particularităţile psihicului;
să explice just structura lui, orientările de bază în psihologie; să distingă, să definească şi să exemplifice exact
procesele de cunoaştere, afective şi volitive; să diferenţieze precis şi să explice corect particularităţile
individual – tipologice ale personalităţii, structura ei, necesităţile şi motivele, relaţiile ei cu alte persoane; să
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distingă, să definească şi să explice drept activitatea şi creativitatea umană.
Aplicarea cunoştinţelor şi a conceperii: să folosească adecvat metodele şi tehnicile psihologice în studierea
fenomenelor psihice; să utilizeze riguros cunoştinţele asimilate în practica instruirii şi educaţiei, în viaţa
cotidiană, în cunoaşterea şi reglarea comportamentului propriu şi a celor din jur etc.
Capacităţi de raţionare şi decizie: să argumenteze întemeiat noţiunile, judecăţile, raţionamentele
psihologice, enunţarea deciziilor respective etc.
Comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii: să formuleze corect gândurile, ideile psihologice; să transmită
exact informaţiile psihologice; să recepţioneze adecvat mesajele psihologice, schimbul de informaţii etc.
Capacităţi de dezvoltarea profesională continuă: să dea dovadă de independenţă în îmbogăţirea
permanentă a arsenalului de cunoştinţe în domeniul psihologiei generale; să-şi formeze de sine stătător şi să
posede noi deprinderi şi abilităţi în acest domeniu; să-şi desăvârşească neîntrerupt cunoştinţele, deprinderile,
abilităţile, atitudinile – competenţele – privind psihologia generală.
Precondiții
Pentru a înţelege şi însuşi optimal cursul „Psihologia generală”, studenţii trebuie să posede cunoştinţe de
anatomie şi fiziologie a activităţii sistemului nervos central, a structurii şi funcţionării analizatorilor. Ei
trebuie să ştie cum au apărut şi s-au dezvoltat animalele, omul, societatea. Ei trebuie să deţină informaţii
despre genetica umană, ADN, ARN, biocurenţi, unde de lumină, unde sonore, drepturi, obligaţii, despre
media aritmetică, calcularea procentelor, construirea graficului ş.a., pe care psihologia generală se bazează ca
disciplină de studiu, cunoașterea limbii de instruire, operaționalizarea terminilor în domeniul anatomiei şi
fiziologie omului la diferite vârste,formarea deprinderilor de muncă intelectuală (a capacitatăţii de a elabora
un referat, de a căuta și rezuma sursele bibliografice, de organizare independentă a activității de învățare
ş.a.).
Unități de curs
Obiectul psihologiei. Psihologia ca ştiinţă şi metodele ei. Senzaţiile. Percepţia. Memoria. Reprezentările.
Imaginaţia. Gândirea.
Comunicarea, limba şi limbajul. Atenţia. Afectivitatea. Voinţa. Temperamentul. Caracterul. Aptitudinile.
Personalitatea. Relaţiile interpersonale. Activitatea. Creativitatea.
Strategii de predare și învăţare
Ţinând cont de principiul interacţiunii active profesor – student, de caracterul materiei de studiu, de caz,
situaţie etc., vor fi aplicate: expunerea euristică, conversaţia, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea,
problematizarea, descoperirea, studiul de caz,cooperarea, simularea, asaltul de idei, exerciţiul,
experimentarea, consultaţia, referatul, extemporalul, prelegerea clasică, masa rotundă, seminarul interogativ,
proiectul ş.a.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă:
Testarea orală şi rezolvarea problemelor la seminare. Testarea în scris la lucrările de control. Proba I de
evaluare curentă.
Proba II de evaluare curentă, Portofoliul cu prezentarea de către student a lucrărilor de control scrise, a
notiţelor şi conspectelor. (60 % din nota finală).
Evaluarea finală de examen:
Testarea orală la subiectele din psihologia generală. Portofoliul cu prezentarea de către student a lucrărilor de
control, a notiţelor şi conspectelor scrise pe parcursul semestrului I. (40 % din nota finală).
Bibliografie

4

Obligatorie:
1. Bonchiş E.(coord.). Psihologie generală. Oradea, 2006.
2. Cosmovici A. Psihologie generală. Iaşi, 1996.
3. Golu M. Fundamentele psihologiei. Bucureşti, 2000.
4. Psihologia generală. Autori P. Jelescu, Ig. Racu, I. Negură, E. Donica ş.a. Chişinău, 2007.
5. Psihologia generală. Red. V. V. Bogoslovski ş.a. Chişinău, 1992.
Opţională:
1. Baddeley, A. Memoria umană. Bucureşti, 1998.
2. Elemente de cercetare la psihologia generală şi a copilului în cadrul practicii pedagogice continui. Aautori
P.Jelescu, R.Jelescu. Chișinău, 1988.
3. Jelescu P. Psihologia activităţii de gîndire. Chişinău, 1980.
4. Lecţii practice la psihologie. Red. A.V.Petrovschii. Chişinău, 1984.
5. Psihologia generală. Red. A. V. Petrovski. Chişinău, 1985.
6. Şchiopu U.(coord.). Dicţionar de psihologie. Bucureşti, 1997.
7. Zlate M. Introducere în psihologie. Iaşi, 2000.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.01.O.003

Pedagogia Învăţământului Primar
Ciclul I, licenţă
Fiziologia şi igiena etativă
Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogie Preșcolară
dr., conferiențiar universitar Cojocari Lidia
lidiac@mail.ru

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

4

I

I

Total ore

120

Total ore
contact direct
24

Studiu
individual
96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Prezentul curs vine în aprofundarea cunoştinţelor generale şi deprinderilor cu referinţă la noţiunile
fundamentale ale fiziologiei şi igienei etative; înţelegerea teoriilor şi fenomenelor fiziologice, studierea
factorilor de mediu, modalităţilor de menţinere a sănătăţii, de profilaxie a maladiilor legate de perioadele de
dezvoltare umană (neonatală, sugar, mica copilărie, antepreşcolară, şcolarului mic etc.); însuşirea unor
deprinderi procedurale legate de transferul aplicativ al cunoştinţelor în domeniul practicii pedagogice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe gnosiologice: de identificare, explicare a noţiunilor şi proceselor fiziologice,
recomandărilor igienice caracteristice organismului uman în ontogeneză (perioadele antepreşcolară,
vârsta şcolară mică ).
 Competenţe de aplicare: de aplicare a activităţilor experenţiale, de investigare-explorare şi
soluţionare a problemelor de situaţie, prelucrând multilateral şi critic informaţia însuşită; să aplice
cunoştinţele obţinute în activitatea zilnică.
 Competenţe de analiză: de evaluarea a regimului de activitae şi odihnă al copiilor, corectitudinea
orarului, condiţiilor mediului educaţional etc.
 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ştiinţific corect în limba
maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile informaţionale
şi de comunicare, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale.
Finalităţi de studii
1. Să identifice perioadele dezvoltării ontogenetice ale organismului uman.
2. Să descrie particularităţile proceselor fiziologice caracteristice copiilor de diferită vârstă.
3. Să posede cunoştinţe trainice despre particularităţile dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiilor la
diferite etape ale ontogenezei.
4. Să investigeze diverse procese fiziologice ce caracterizează procesele de creştere şi dezvoltare a
copiilor de diferită vârstă.
5. Să aprecieze impactul factorilor mediului, factorilor procesului instructiv-educativ asupra copilului
şi importanţa respectării cerinţelor igienice în păstrarea, fortificarea sănătăţii copiilor şi prevenirea
diferitor dereglări în activitatea organismului.
6. Să descopere: relaţiile între idei, fapte; existenţa numeroaselor teorii, ipoteze, clasificări referitoare la
explicarea unor fenomene, mecanisme, relaţii etc.
7. Să contribuie la formarea personalităţii competente, multilaterale, apte să activeze în condiţiile socialeconomice şi politice ale ţării noastre, aducînd aport în dezvoltarea tinerii generaţii şi sferei
ştiinţifice.
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8. Să evalueze în plan concret relaţii deschise dintre cercetarea în domeniul fiziologiei şi igienei etative

şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de predare-învăţare.
9. Să conştientizeze responsabilitatea cadrului didactic în procesul de creştere şi dezvoltare armonioasă
a copiilor.
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor puse studentul trebuie să posede cunoştinţe şi din cursul preuniversitar de
Biologie.
Conținutul unităților de curs
 Tema 1. Incursiune în Fiziologia şi igiena etativă. Morfologia vârstelor.
 Tema 2. Particularităţile de vârstă şi igiena sistemelor de reglare (nervos, endocrin).
 Tema 3. Particularităţile de vârstă ale activităţii nervoase superioare şi igiena activităţii instructiveducative.
 Tema 4. Particularităţile de vîrstă şi igiena analizatorilor.
 Tema 5. Particularităţile de vîrstă şi igiena aparatului locomotor.
 Tema 6. Particularităţile de vârstă şi igiena sîngelui, aparatului cardiovascular, sistemului respirator.
 Tema 7. Particularităţile de vârstă şi igiena sistemelor - digestiv, excretor, genital. Particularităţile de
vârstă ale metabolismului.
 Tema 8. Starea sănătăţii copiilor de vârstă şcolară mică.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea clasică, conversația euristică, exercițiul, portofoliul, demonstrația etc.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă se va realiza prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea
la discuţii, portofolii, teste etc.
Evaluarea curentă I- lucrare scrisă
Evaluarea cruentă II - lucrare scrisă
Evaluarea finală de examen se va executa în scris, metoda de evaluare- test (itemi heterogeni).
Nota finală se constituie din următoarele componente:
 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale (lucrarea finală de examen),
 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări
succesive (cel puţin 2 evaluări).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cojocari L., Crivoi A. Fiziologia etativă: curs de lecţii. Chişinău: CEP USM, 2012.
2. Crivoi A., Cojocari L., Bacalov Iu. Probleme actuale de fiziologie a activităţii nervoase superioare. –
Chişinău: CEP USM, 2007.
3. Hăbăşescu I. Igiena copiilor şi adolescenţilor. Chişinău: CEP Medicina, 2009.
4. Palancean E. P., Anatomia, fiziologia şi igiena şcolară - recomandaţii şcoalre. Chişinău, 1992.
5. Petrişina O.L., Popova E.P. Anatomia, fiziologia şi igiena copiilor de vârstă şcolară mică. Chişinău:
Lumina, 1988.
6. Джалалова C. Возрастная физиология и гигиена: уeчебное пособие. Tашкент: TГЭУ, 2011.
Opţională:
1. Artur C. Guyton. Fiziologie umană şi mecanismele bolilor. Bucureşti: AMALTEA, 1997.
2. Cojocari L., Coșcodan D. Suport didactic la Anatomia omului: Sisteme de reglare. Sisteme senzoriale.
Chişinău: Ed. CEP USM, 2009.
3. Crivoi A., Bacalov Iu., Cojocari L. Homologia, sănătatea şi folosirea raţională a rezervelor funcţionale.
Îndrumar instructiv-metodic. Chişinău: CEP USM, 2010.
4. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. СПб.: Питер, 2012.
5. Лысова Н.Ф., Айзман Р.И., Завьялова Я.Л. и др. Возрастная анатомия, физиология и школьная

7

гигиена. Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2009.
6. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.
Просвещение, 2007.
Denumirea programului de studii Pedagogie în învățămîntul primar și pedagogie preșcolară
Ciclul I
Denumirea cursului Cultura comunicării pedagogice
Facultatea/catedra responsabilă de
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
curs
Titular de curs Sadovei Larisa, dr., conf. univ., Curacițchi A., dr., conf.univ.
Cadre didactice implicate Vâlcu Marcela, lector superior
e-mail
Codul
cursului
G.01.O.004

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

4

I

I

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Acest curs contribuie la pregătirea de specialitate prin formarea competenţelor de comunicare
pedagogică, indispensabilă cadrului didactic în procesul de predare şi evaluare a disciplinelor şcolare. Fiind
inclus în sem.I, anul I de studii, finalităţile cursului facilitează abordarea de către studenţi a didacticii
disciplinelor învăţământului primar, cursuri ce vor urma pe durata programului de studii, ca acţiune de
comunicare pedagogică pentru stimularea activităţilor de învăţare a elevului. Conţinutul cursului prezintă
într-o formă accesibilă comunicarea pedagogică în formarea climatului psihologic, favorabil dezvoltării
competenţei de comunicare didactică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1.
caracterizarea elementelor procesului de comunicare şi a triunghiului didactic din perspectiva
specialităţii;
2.
identificarea barierelor de comunicare în activitatea pedagogică şcolară şi procesul de studii
universitare;
3.
elaborarea activităţilor de învăţare în vederea comunicării mesajului didactic în cadrul diverselor etape
ale lecţiei prin intermediul formelor comunicării;
4.
proiectarea conţinuturilor comunicative ce asigură schimburile cognitiv şi afectiv-atitudinal în relaţia
învăţător-elev prin discursul cadrului didactic, constituit din strategii discursive şi relaţionale;
5.
evaluarea/autoevaluarea nivelului competenţei de comunicare pedagogică prin indicatorii culturii
comunicării pedagogice
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- să definească elementele procesului de comunicare din perspectiva specialităţii şi tendinţele de evoluţie ale
conceptului de comunicare pedagogică;
- să identifice funcţiile limbajului verbal, nonverbal şi paraverbal în comunicarea conţinutului didactic,
identificînd bariere în transmiterea şi receptarea mesajului;
- să descrie modelele de exprimare a atitudinii prin conţinuturile afective şi a cunoştinţelor prin conţinuturi
informative;
- să distingă strategiile discursive de cele relaţionale în elaborarea discursului didactic;
- să proiecteze activităţi de dezvoltare a culturii comunicării pedagogice pe dimensiunile conţinuturilor
cognitive şi afective;
- să simuleze activităţi de comunicare a mesajului didactic prin sincronizarea formelor comunicării;
- să creeze situaţii de învăţare în vederea dezvoltării culturii comunicării limbajelor verbale, nonverbale şi
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paraverbale;
- să elaboreze un discurs educaţional festiv în vederea sporirii încrederii în comunicarea publică;
- să proiecteze indicatori de evaluare/autoevaluare a culturii comunicării pedagogice pentru cadrele didactice
şcolare în diverse perioade ale muncii de învăţător.
Precondiții
Cunoştinţe elementare din şcoală despre cultură, comunicare, relaţii învăţător-elev, regulile de bază ale
comunicării; cunoaşterea formelor de comunicare (verbal, nonverbal şi paraverbal); competenţă de
prezentare a unei comunicări în faţa grupului cunoscut şi nou; cunoaşterea nivelului competenţei de
comunicare prin evaluarea la examenul de bacalaureat la limba română.
Unități de curs
Semnificaţia pedagogică a culturii comunicării. Elemente procesului de comunicare pedagogică.
Comunicarea în triunghiul pedagogic. Competenţa de comunicare a cadrului didactic. Barierele ale
comunicării pedagogice. Aplicaţii ale formelor comunicării în activitatea pedagogică. Cultura Comunicării
nonverbale a cadrului didactic. Cultura comunicării paraverbale a cadrului didactic. Cultura comunicării
verbale a cadrului didactic. Discursul didactic al învăţătorului.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegerea şi seminarul ca forme de organizare a activităţilor; explicaţia, demonstraţia, simularea,
exerciţiul, studiul individual, evaluare, autoevaluare etc.
Strategii de evaluare
1. Evaluare curentă: evidenţa implicării studenţilor în discuţii, dezbateri, realizarea sarcinilor; competenţe de
exprimare liberă în scris (eseuri); de argumentare în dezbatere; de comparare a cadrului didactic
comunicativ pasionat, specialist, intrus şi simpatic; de cunoaştere a normelor comunicării etc.
a. Proba obligatorie 1: evaluarea limbajului ştiinţific şi interpersonal al profesorului în transmiterea unui
conţinut didactic prin metoda simulare (oral).
b. Proba obligatorie 2: evaluarea discursului pedagogic festiv elaborat pentru un public educaţional
(festivitatea de 1 septembrie, ziua profesorului, anul nou etc.
2. Evaluare finală: examen (oral).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Agabrian M. Strategii de comunicare eficienta, 2008. 202 p.
2. Ezechil L. Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti: E.D.P., 2005. 184 p.
3. Iacob L. Comunicare didactică. În: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice.
Iaşi: Polirom, 1998. 318 p.
4. Palii A. Cultura comunicării. Chişinău: Epigraf, 2005. 190 p.
5. Pânişoară O. Comunicarea eficientă: Metode de interacţiune educaţională. Iaşi: Polirom, 2010. 432 p.
6. Prutianu Ş. Antrenamentul abilităţilor de comunicare. Iaşi: Polirom, 2004. 288 p.
7. Sadovei L. Criterii și indicatori de autoevaluare a culturii comunicării studenţilor pedagogi. În:
„Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţămîntului”. Chişinău, UPS „Ion Creangă”,
2012, Vol.1, p. 176-182. .
Opţională:
1. Anghel P. Stiluri şi metode de comunicare. Bucureşti: Aramis, 2003. 207 p.
2. Avram M. Cuvintele limbii romane între corect şi incorect. Chişinău: Cartier, 2001. 304 p.
3. Cojocaru-Borozan M. Comunicarea didactică bazată pe cultură emoţională. În: Teoria şi metodologia
instruirii. Chişinău: UPS “Ion Creangă”, 2009, p. 35-66.
4. Curriculumul şcolar: clasele I–IV.http://www.edu.md/ro/curriculum-national-modernizat-2010/
5. Iacob L. Comunicarea în context educativ şi didactic. În: Didactica Pro, 2004, nr 2 (24), p.32-38.
6. Marcus S. şi al.Empatia şi relaţia profesor-elev. Bucureşti: R.S.R., 1987. 145 p.
7. Melinte D. Aprobarea şi dezaprobarea în educaţia familială. Ghid Metodologic. Chişinău: CEP USM,
2008. 156 P.
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8. Sadovei L. Competenţa de comunicare didactică: repere teoretice şi metodologie. Chişinău: UPS “Ion
Creangă”, 2008. 172 p.
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Denumirea programului de studiu
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Tehnologii informaţionale
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale,
catedra Informatică şi TII
Burlacu Natalia, doctor, lector superior
NatBurlacu@hotmail.ru

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

G.01.O.005

4

I

I

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24
96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de “Cultura Informaţiei şi Tehnologii informaţionale în domeniu” contribuie la formarea ;i
dezvoltarea de competenţelor digitale la studenţii ce-şi efectuează studiile la diverse specialităţi ale
facultăţilor UPSC “Ion Creangă”. Disciplina studiază: cultura informaţiei şi componentele ei de bază;
sistemele de operare şi soft-urile de birou, precum: MS Word, MS Excel, MS Access. Formează abilităţi de
elaborare a prezentărilor electronice; de recunoaştere a imaginilor; modalităţi electronice de creare a
publicaţiilor WEB 2.0.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe cognitive: de a defini mijloacele informaţionale ale studierii cursului; de a descrie principiile
prelucrării imaginii; de a recunoaşte diferenţele dintre grafica vectorială şi grafica de rastru; de a distinge
şi ilustra principiile utilizării prezentărilor; de a explica particularităţile utilizării INTERNET-ului; de a
recunoaşte principiile securităţii informaţiei electronice.
 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective
cognitive şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere ale acestora, prin proiecte de individuale sau
colective de perfecţionare profesională elaborate în SO WINDOWS 7.0, 8.0-8.1. şi aplicaţiile MS Office,
MA PhotoPaint, Hot Potateos, etc.
 Competenţe de aplicare: de a utiliza unele metodologii eficiente de evaluare a performanţelor şi de
optimizare a aplicaţiilor generice; de a utiliza scanerul; de a prelucra şi recunoaşte o imagine; de a desena
o imagine vectorială; de a elabora o prezentare; de a traduce un text, utilizând sistemele automatizate de
traducere; de a deduce informaţia necesară în INTERNET; de a utiliza poşta electronică; de a proiecta şi a
crea o pagină WEB; de a folosi aplicaţiile multimedia; a utiliza reţelele de informaţii cu ajutorul
calculatoarelor; de a se servi de facilităţile programelor antivirus; de a executa fişiere cu date arhivate.
 Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse şi instrumente cu acţiune digitală adecvate
în curriculumul şcolar; de a stabili locul obiectului în contextul altor ştiinţe; de a stabili locul obiectului în
contextul specialităţii alese; de a aprecia rolul acestui obiect în procesul educaţional; de a elabora proiecte
de aplicare ale teoriei în practică şi în procesul de învăţământ; de a aprecia importanţa cursului în
folosirea lui practică.
 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv
utilizând terminologia specifică tehnologiilor informaţiei şi de comunicaţiei, în diverse contexte socioculturale şi profesionale; competenţe de comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate).
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să explice conceptele de bază cu referire diversitatea tehnologii informaţionale din domeniul de instruire;
să cunoască aspectele teoretice ale aplicaţiilor generice şi sistemelor de operare sub care funcţionează şi
sunt validate acestea, rolul, funcţiile şi aria de aplicare a aplicaţiilor generice, precum: MS Word, MS
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Excel, MS Power Point, MS Access, MS Front Page, MS Photo Editor, etc.
Să aplice performanţele personale dobândite din cunoştinţele la curs în proiecte educaţionale individuale
sau colective în diverse formate electronice, potenţial printabile la modulele incluse de curriculum şcolar
la disciplinele prevăzute de formarea profesională în domeniu.
 Să utilizeze în mod profesional metodologiile eficiente de evaluare a performanţelor şi de optimizare a
efectivului de aplicaţiilor generice şi mediilor specializate studiate.
 Să aplice capacităţile sale aplicative de a elabora diverse proiecte educaţionale individuale sau colective
în formatele electronice ale mediilor şi aplicaţilor studiate la curs.
 Să transpună în cadrul programelor de aplicaţii generice şi / sau mediilor studiate la curs proiectele:
lucrărilor de laborator; educaţionale individuale şi / sau colective în diverse formate electronice, , precum:
*. docx; *.xlsx; *.ppts; *.accdb; *.htm; *.html; *.png; *.jpeg; *.jpg; *.bmp, etc.
 Să elaboreze în mediile şi / sau platformele cu cod deschis resurse / proiecte educaţionale create în baza
unor scenarii individuale sau de grup.
Precondiţii
Cursanţii trebuie să deţină: cunoştinţe de bază din cursul gimnazial / liceal de informatică, abilităţi iniţiale
de utilizate ale sistemelor de operare din familia Windows şi ale aplicaţiilor generice.
Unităţi de curs
Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Identificarea bibliografică a documentelor şi aspecte
informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific. IT si societatea. Securitatea, Copyright-ul şi Legea. Sisteme
de operare şi soft-uri de birou. MS Word, MS Excel, MS Access. Traducerea automatizată a textului
electronic. WINDOWS 7.0, 8.0-8.1, etc. Programele arhivatoare ZIP şi WINRAR.
Prezentări electronice. Prelucrarea şi recunoaşterea imaginilor. Grafica vectorială. Reţele de Informaţii.
Principiile creării unei Pagini Web. Crearea manualelor electronice. Principiile creării unui manual
electronic. Tipologia, aria de acoperire şi modalităţi electronice de creare a publicaţiilor WEB 2.0. Medii
vizuale pentru elaborare prototipurilor de aplicaţiilor educaţionale interactive multimedia. Executarea
produselor educaţionale realizate în mediul Hot Potatoes. Formate de stocare a resurselor educaţionale.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăţare centrată pe student: predare frontală interactivă; lucrări de laborator; portofolii digitale, proiecte;
consultaţii; învăţarea prin cooperare; explicaţie; dialog profesor-student.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: practică (verificare şi analiza lucrărilor de laborator efectuate la
calculator) şi în scris; prezentări, portofolii, rapoarte; prezentarea rezultatelor lucrărilor de laborator
elaborate în regim de lucru individual (pe Moodle); participarea la discuţii, referate.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor de laborator, participarea la
discuţii în timpul orelor, prezentări orale a unor teme.
Evaluarea finală de examen se realizează printr-o lucrare care cuprinde: exerciţii: 50% şi / sau probleme de
proiectare (aplicative): 50%. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală
de examen, 60% notele evaluărilor continue.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Burlacu N., “TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN INSTRUIRE. Lucrări de laborator”. Chişinău,
2011. Tipografia UPS “Ion Creangă”.
2. Chriac Tatiana, Aplicaţii generice (suport de curs), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din
Chişinău, Teacher Education Review and Update of Curriculum. – Chişinău: Continental Grup, 2014
(F.E.-P. ”Tipografia Centrală”). 128 p. ISBN 978-9975-4361-8-2.
3. Burlacu Natalia, “Sisteme de operare”, PARTEA I, // Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
din Chişinău, Tipografia UPS “Ion Creangă”, Chişinău 2006.
4. Schwartz, Steve. Microsoft Office 2007. Ghid vizual rapid (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher). Editura: NICULESCU, 2009. 432 p.
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5. Steve Johnson, „Microsoft Windows 7”, Editura: Niculescu, Bucureşti-2010.
6. Traian Anghel, “Instrumente şi resurse WEB pentru profesori”, Editura: All, Colecţia:
SOFTWARE/HARDWARE, Bucureşti-2009.
Opţională:
1. Raluca Constantinescu, Ionut Danaila, „ECDL - Modulul 5. Baze de date - Microsoft Access 2013”.
Editura: Euroaptitudini, 2013. 80 p. ISBN: 9789731719283.
2. Raluca Constantinescu, Ionut Danaila, „Editare de text - Microsoft Word 2013”. Editura:
Euroaptitudini, 2013. 80 p. ISBN: 9789731719269.
3. Raluca Constantinescu, Ionut Danaila, „Prezentari - Microsoft PowerPoint 2013”. Editura:
Euroaptitudini, 2013. 80 p. ISBN: 6422734000486.
4. Traian Anghel, “Instrumente WEB 2.0 utilizate în educaţie”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2009.
5. Alistair Croll, Sean Power, “Complete Web Monitoring: Watching your visitors, performance,
communities, and competitors”, Publisher – O’Reilly Media, 2009.
6. http://www.winzip.com/downwz.htm. (Vizitat: 11/10/2016).
7. http://ziparchiver.hamstersoft.com/. (Vizitat: 11/10/2016).
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.01.O.006

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Educație muzicală (curs practic)
facultatea Pedagogie, catedra Pedagogia Preșcolară
Chirilov Vasile, lector universitar
Vacarciuc M., dr., conf.

Total ore

Anul

Semestru
l

Total ore

I

I

60

contact direct

studiu individual

12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În cadrul cursului dat studenţii vor însuşi noţiunile fundamentale de teorie muzicală, solfegii şi literatura
muzicală. Totodată, studenţilor li se vor forma şi dezvolta abilităţi de interpretare vocală şi la instrumente
muzicale elementare pentru copii, de descifrare a pieselor vocal-interpretative şi analiză a creaţiilor muzicale
audiate.
Competente dezvoltate în cadrul cursului

Determinarea importanţei însuşirii cursului Educaţia Muzicală, precum şi corelarea lui cu
alte discipline muzicale.

Cunoaşterea elementelor de limbaj muzical.

Identificarea particularităţilor sunetelor muzicale, a genurilor primare şi ample ale muzicii,
cât şi a genurilor şi speciilor folclorului muzical.

Formarea cunoştinţelor şi priceperilor muzicale ale studenţilor.
Finalități de studii
 Să determine obiectul şi sarcinile Educaţiei Muzicale;
 Să distingă elementele limbajului muzical;
 Să evidenţieze mijloacele de expresie muzicală;
 Să utilizeze notaţia muzicală în vederea lucrului asupra textului muzical;
 Să aplice diverse forme de lucru la însuşirea repertoriului vocal-interpretativ;
 Să compare diverse genuri şi specii muzicale;
 Să creeze fragmente muzicale în baza operelor din literatura muzicală;
 Să dezvolte subiecte melodice şi ritmice propuse;
 Să evalueze cunoştinţele şi priceperile formate la lecţiile de Educaţie Muzicală.

Să fie conştient, echilibrat, să manifeste toleranţă, bunăvoinţă, responsabilitate faţă de
acţiunile şi faptele sale etc.
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor propuse studentul trebuie să posede cunoştinţe elementare muzicale şi despre
muzică.
Unități de curs
Obiectul educaţiei muzicale. Sunetul muzical şi particularităţile lui. Notaţia muzicală. Limbajul muzical şi
elementele componentele ale lui. Muzica – gen al artei. Ramuri, genuri, specii ale muzicii.
Metode și tehnici de predare și învățare
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Conversația euristică, exercițiu, audiția, studiu de caz, demonstrația, portofoliu etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea se bazează pe identificarea calităţilor sunetelor muzicale, a notaţiei muzicale, cunoaşterea
elementelor componente ale limbajului muzical, a genurilor primare şi ample ale muzicii, a diverselor ramuri,
genuri şi specii muzicale, portofolii, postere.
Condiții: prezenţă activă la seminar, prezenţă obligatorie la evaluările de seminar (care vor fi anunţate din
timp), obţinerea notei minime 5 la activitatea de seminar şi la examen.
Condiții de admitere pentru evaluarea finală: prezenţă activă la seminar; prezenţă obligatorie la evaluările
formative (2 evaluări) și la alte lucrări scrise, anunțate din timp; obținerea notei minime 5 la activitățile de
studiu individual și la cele de seminar.
Nota semestrială se constituie din nota de la două evaluări formative obligatorii, notele pentru răspunsurile
orale, pentru realizarea lucrărilor practice și scrise la seminare, notele pentru studiul individual.
Forma finală de evaluare este examenul oral, care include subiectele, ce integrează trei domenii cognitive –
cunoaștere și înțelegere, aplicare, integrare.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - nota semestrială, 40% - nota de la examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Apostol P., Muzica – proces de cunoaştere. Studii de muzicologie, vol.V. – Bucureşti, 1970.
2. Bălan G., Arta de a înţelege muzica. – Bucureşti, 1971.
3. Cabalevschi D., Cultivarea cugetului şi spiritului. – Chişinău, 1987.
4. Delion P., Metodica educaţiei muzicale. – Chişinău, 1993.
5. Gagim I., Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. – Chişinău, 1996.
6. Parocescu N., Despre particularităţile limbajului muzical şi ale educaţiei estetice prin muzică. –
Bucureşti, 1965.
Opţională:
1. Bernştein, L. Cum să înţelegem muzica. – Bucureşti, 1982.
2. Comes, L. Ghicitori, jocuri muzicale pentru copii. – Bucureşti, 1979.
3. Comişel, E. Folclorul copiilor. – Bucureşti, 1982.
4.
Ştefănucă, P. Folclor şi tradiţii. – Chişinău: Lumina. –1991.
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Denumirea programului de studii Pedagogia învăţămîntului primar
Ciclul I
Denumirea cursului Educaţie plastică (curs practic)
Pedagogie/ Pedagogia Învățămîntului Primar/ Pedagogie
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Preşcolară
Titular de curs Puică Eliza, conf. univ.
Cadre didactice implicate Vitcovschii Ala, dr., conf. univ.
e-mail
Codul
cursului
S.01.O.007

Număr de
credite
ECTS
2

Anu
l

Semestru
l

Total ore

I

1

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul praxiologic de Educaţie plastică studenţii vor studia teoria elementară a artelor plastice prin
însuşirea limbajului propriu acestui gen de artă, a teoriilor de bază din domeniul respective, vor fi
familiarizaţi cu instrumente şi materiale pentru a crea compoziţii plastice în diverse tehnici de lucru .
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. Distingerea noţiunilor şi categoriilor artelor plastice;
2. Conştientizarea modului de interpretare semantică a elementelor şi a mijloacelor de expresie plastică;
3. Aplicarea în mod practic instrumentele, materialele şi tehnici de lucru în realizarea lucrărilor practice
prevăzute de curriculumul de Educație plastică din învățămîntul primar;
4. Asigurarea funcţionalităţii cunoştinţelor şi a capacităţilor dobîndite prin crearea lucrărilor creative;
5. Evaluarea/autoevaluarea lucrărilor plastice realizate, conform tipurilor de compoziţie plastic.
Finalităţi de studii
- Să distingă noţiunile şi categoriile artelor plastice;
- Să înţeleagă modul de interpretare semantică a elementelor şi a mijloacelor de expresie plastică;
- Să utilizeze în lucrări proprii elementele de expresivitate plastică;
- Să aplice în mod practic instrumentele, materialele şi tehnici de lucru proprii acestui gen al artelor;
- Să identifice mijloacele, procedeele şi schemele unei compoziţii plastice;
- Să clasifice tipurile compoziţiei plastice;
- Să creeze compoziţii în diverse materiale şi varietăţi plastice;
- Să analizeze o operă artistico-plastică şi să emită judecăţi de valoare prin prisma unei proprii poziţii
estetice.
Precondiții
Pentru însuşirea cursului studentul trebuie să posede cunoştinţe şi abilităţi practice din cursul general de
educaţie plastică din şcoala primară şi gimnazială.
Unități de curs
Obiectul de studiu al educaţiei plastice. Materiale, instrumente şi tehnici de artă. Elementele de bază ale
expresivităţii plastice. Teoria culorilor în artele plastice. Clarobscurul şi perspectiva în artele plastice. Teoria
compoziţiei în artele plastice. Legităţi, principii, scheme în realizarea compoziţiei. Ramuri, genuri, specii în
artele plastice.
Metode și tehnici de predare și învățare
Lucrare practică, demonstrația, explicația, exercițiul etc.
Strategii de evaluare
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Lucrări practice, portofoliul.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Curriculum școlar pentru clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2010.
2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat, clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2011
3. Standarde de eficiență a învățării, clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2011
4. Canţîru, I. ș.a. Manual de educaţie plastică, clasa 3-4, Editura, Arc, 2008, 96p.
5. Samburic, E., Prisacaru, L., Educaţia plastică în clasa II. Manual şcolar. Chişinău, Editura ARC, 2011. 92 p.
6. Amabile T. Creativitatea ca mod de viață. Ghid pentru părinți și profesori. București: Științifică și
tehnică., 1997. 251p.
7. Arnheim R. Forța centrului vizual. Un studiu al compoziției în artele vizuale. București: Merediane,
1995. 237p.
8. Băran V. Album metodic de creație artistică plastică. București, 1996.
9. Dagi I. Mijloace de realizare a compoziției plasice. Chișinău: 2010.
10. Filoteanu N., Marian D. Desen artistic și educație plastică. Manual pentru calasa a IV-a. Iași: Spiru
Haret, 2003.
11. Harnet N. Instrumente de valoare pentru disciplina Educația plastică. București: EAP, 2001.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Educație Fizică I
Pedagogie/ Pedagogia Învățămîntului Primar/ Educație
Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
A.Anghel, I.Țapu, A.Lungu, M.Bodiu
ciorbaconst@yahoo.com

Codul cursului Număr de credite Anul Semestrul
ECTS
G.01.O.008

-

I

1

Total ore

60

Total ore
contact
contact
direct
indirect
12
48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studențesc duc un mod de viață
sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în fața calculatoarelor, televizoarelor, la orele de curs și așa
mai departe, starea fizică și funcțională a acestora este una destul de șubredă. Conform actelor normative, în
cadrul instituțiilor de învățământ superior, cursurile de educație fizică sunt foarte limitate în numărul de ore
(2 pe săptămână) și sunt prevăzute doar pentru anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea nivelului pregătirii
fizice și funcționale a acestora.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de orientare pedagogică, ori cursul de
EDUCAȚIE FIZICĂ este unul important pentru cultivarea modului sănătos de viață a cetăţeanului, care îl va
promova în rândurile elevilor.
Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, capabile să facă
față tuturor condițiilor de viață. Cursul are conexiune cu disciplinele de pedagogie, economie, biologie,
fiziologie, psihologie unde componenta asanativă este una foarte importantă pentru viitoarele cadre didactice
din Republica Moldova..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
 Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni și noțiuni din domeniul educației fizice;
 Familiarizarea studenților cu cele mai avansate metodologii în domeniul educației fizice universitare;
 Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exercițiului fizic;
Capacităţi
 Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condițiile actuale;
 Însuşirea metodicilor de practicare a exercițiului fizic în funcție de scopurile puse în fața sa;
 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale;
 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcționale.
Atitudini
 A-şi manifesta poziţia faţă de practicarea exercițiului fizic în regimul zilei;
 Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exercițiului fizic;
 Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exercițiului fizic;
 Trezirea interesului față de modul sănătos de viață.
Finalităţi de studii
 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice;
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Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcționale;
Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru diferite grupuri de mușchi;
Să cunoască modalitățile organizării practicării independente a exercițiului fizic;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcționale;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare independentă a exercițiului fizic, să fie în stare să
selecteze complexe de mijloace fizice pentru organizarea și desfășurarea activităților motrice la lecțiile de
educație fizică, la lecțiile independente, lucrul individual la domiciliu etc.
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare de evaluare a nivelului pregătirii fizice, nivelului
dezvoltării fizice, precum și a nivelului pregătirii funcționale.
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice și practice al studenţilor, iar la
finele acestora se va evalua prin calificativul ”admis” – ”respins”.
Unităţi de curs:
Tema 1. Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică și sport;
Tema 2. Baschetul în sistemul educației fizce universitare
Tema 3. Voleiul în sistemul educației fizce universitare
Tema 4. Badmintonul în sistemul educației fizce universitare
Tema 5. Atletismul în sistemul educației fizce universitare
Tema 6. Pregătirea fizică generală
Strategii de predare şi învăţare
1. Lecții practice cu aplicarea aparatelor nestandarde;
2. Lecții practice cu folosirea largă a inventarului sportiv;
3. Prezentări de filme documentare tematice.
4. Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Se vor aplica următoarele strategii de evaluare: evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic, motric,
teoretic), evaluarea stării funcționale (pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul Sergent), evaluarea
nivelului pregătirii practico-metodice (desfășurarea antrenamentelor sportive), evaluarea la concursuri
sportive
Bibliografie
Obligatorie:
1. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed.
Printech, 2000, 265 p.
2. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conținutului învățământului superior de cultură fizică. țtiința
culturii fizice. Chiținău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606.
3. Ciorbă Constantin. Teoria și metodica educației fizice. Chișinău, Valinex, 2016, 140 p
Opţională:
4. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecții). Chișinău, ”Valinex”, 2007 - 152
p.
5. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Pitești, 2001, 290 p.
6. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chișinău 2007.
7. Roman, D., Rugină, Gh., - Metodica predării exerciţiilor de atletism, Editura Fundaţiei
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România de Mâine, Bucureşti, 2001
8. Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., - Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2007, 236 p.
9. Marcu V. Badminton, mijloc al educaţiei fizice. Bucureşti. Sport-turism, 1989.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.02.O. 011

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Didactica generală
Facultatea Pedagogie, Catedra Științe ale Educației
Zagaievschi Corina, dr., conf.univ.
Oboroceanu V., lector univ.; Bîrsan E., lector univ.
zagaevskycorina@yahoo.fr

Anu
l

Semestru
l

Total ore

I

2

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Didactica generală este o disciplină pedagogică obligatorie, prevăzută pentru formarea iniţială a cadrelor
didactice, axată pe dimensiunea operaţională a învăţământului ce vizează aspecte teoretice şi metodologice
ale organizării procesului de instruire. Cursul are ca scop formarea la studenţi a cunoştinţelor şi capacităţilor
specifice domeniului: a proiecta, a organiza activităţi didactice în vederea asigurării caracterului activ şi
interactiv al procesului de instruire, a evalua calitatea prestanţei didactice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 prezentarea didacticii ca știință pedagogică fundamentală, utilizând terminologia specifică;
 interpretarea raportului predare-învăţare-evaluare;
 aplicarea/respectarea normativităţii procesului de învăţământ în cadrul activităţilor didactice;
 valorizarea culturii emoţionale în comunicarea didactică;
 descrierea/explicaţia corelaţiilor funcţionale dintre componentele de bază ale procesului de
învăţământ;
 elaborarea/aplicarea creativă a strategiilor didactice în corespundere cu obiectivele operaţionale;
 proiectarea activității didactice prin asigurarea corelaţiei dintre obiective – conţinut - metodologie;
 evaluarea calităţii activităţii didactice.
Finalităţi de studii
- să definească corect conceptele de bază;
- să descrie structura şi funcţionalitatea procesului de învăţământ;
- să demonstreze interdependenţa dintre componentele procesului de învăţământ;
- să analizeze aplicarea principiilor didactice în contextul educaţional;
- să explice necesitatea pregătirii profesionale pentru comunicarea didactică bazată pe cultura emoţională;
- să-şi autodezvolte competenţa de comunicare didactică emoţională;
- să elaboreze obiective didactice conform demersurilor de operaţionalizare;
- să transpună didactic conţinuturile din perspectiva inovaţiei în învăţământ;
- să proiecteze diverse tipuri de activităţi didactice;
- să realizeze o analiză metodologică a lecţiei.
Precondiții
Cunoştinţe din domeniul disciplinelor psihopedagogice studiate în semestrul I: Fundamentele ştiinţelor
educaţiei, Psihologie generală.
Unități de curs
Didactica generală - știință pedagogică fundamentală. Teoria procesului de învăţământ. Dimensiunile,
caracteristicile şi nivelurile de referinţă. Raportul predare-învăţare-evaluare: modele şi forme ale învăţării.
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Normativitatea procesului de învăţământ. Comunicarea didactică bazată pe valorile culturii emoționale.
Componentele de bază ale procesului de învățământ. Obiectivele instruirii. Conținuturile procesului de
învățământ. Tehnologia didactică. Evaluarea rezultatelor școlare. Proiectarea didactică. Curs de sinteză
Metode și tehnici de predare și învățare
Dezbaterea, conversaţia euristică, sinectica, studiul individual, harta chinestezică, reflecţia personală,
proiectul individual, susţinerea publică a proiectului orei educative.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală a studenţilor în
cadrul seminariilor. Două probe de evaluare obligatorii: Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de
cunoaştere; Evaluare 2: proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor),
prezentarea portofoliul.
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota
de la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bocoş M. Instruirea interactică: repere axiologice şi metodologice. Iaşi: Polirom. 2013
2. Ionescu M., Bocoș M.(coord.) Tratat de didactică modernă. Pitești: Paralela 45. 2009
3. Cucoş C. Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Polirom, 2008
4. Cucoș C. (coordonator). Psihopedagogie. Iași: Polirom, 2005
5. Cerghit I., Metode de învăţământ. Bucureşti. 2006
6. Cristea S. Dicţionar enciclopedic de termeni pedagogici. Vol. I, Bucureşti, 2015
7. Cristea S. Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti, 2000
8. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală. Suport de curs.
Chişinău. 2009
9. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L.,Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală. Ghid
metodologic. Chişinău. 2009
10. Iucu R. Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Ediția a II – a .Iași: Polirom. 2008.
Opţională:
1. Achiri I., Cara A. Proiectarea didactică. Orientări metodologice. Chişinău. 2004
2. Oprea C. Strategii didactice interactive. București: E.D.P., 2009
3. Radu, I., Ezechil L., Didactica. Teoria instruirii, Piteşti: Paralela 45. 2005
4. Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM. 2013
5. Ilrich,G., Postmodernizm în educaţie. Bucureşti. 2007.
6. Ionescu, M., Instrucţie şi educaţie, Cluj-Napoca. 2003.
7. Pânișoară I.O. Comunicarea eficientă. Ediția a III – a. Iași: Polirom. 2008.
8. Patraşcu Dm., Tehnologii educaţionale. Chişinău: Ed. Tipografa Centrală. 2005.
9. Silistraru, N., Pedagogia în tabele și scheme. Chişinău: Tipografia Centrală. 2010.
10. Hasson G. Cum să-ți dezvolți abilitățile de comunicare. Iași: Polirom . 2012.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.02.O.012

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învăţământul primar
I
Psihologia dezvoltării
Facultatea de Psihologie, Catedra de Psihologie
Jelescu Petru, dr. hab., prof. univ.
jelescupetru@yahoo.com

Anu
l

Semestru
l

Total ore

I

II

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Psihologia dezvoltării se înscrie reuşit printre disciplinele fundamentale de studiu în cadrul programului
respectiv. Ea urmează după psihologia generală şi se sprijină pe aceasta. Psihologia dezvoltării stă la baza
formării competenţelor cadrelor didactice în domeniul învăţământul primar prin studierea, însuşirea şi
aplicarea în procesul educaţional a legităţilor dezvoltării psihice, formării personalităţii, relaţiilor
interpersonale în ontogeneză, a particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale, a rolului forţelor
motrice, factorilor dezvoltării, a crizelor, accelerării, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor
sociale, activităţii primordiale, zonei proxime ş.a. în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii, a
relaţiilor interpersonale în plan de vârstă. În acest sens, psihologia dezvoltării coreleazăoptimal atât pe
vertical cât și pe orizontalăcu celelalte cursuri din program - psihologia generală, pedagogia, didacticile
particulare etc., cât şi cu stagiile de practică pedagogică şi de licenţă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere:cunoaşterea, înţelegerea şi identificarea esenţei dezvoltării psihice,
formării personalităţii, relaţiilor interpersonale în ontogeneză, a particularităţilor psihologice de vârstă şi
individuale, a rolului forţelor motrice, factorilor, crizelor, accelerării, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive,
situaţiilor sociale, activităţii primordiale, zonei proxime etc. în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii,
a relaţiilor interpersonale în plan de vârstă.
Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerii:utilizarea cunoştinţelor asimilate, a deprinderilor,
abilităţilor şi atitudinilor formate, a metodelor şi tehnicilor de cercetare psihologică însuşite la psihologia
dezvoltării în practica instruirii şi educaţiei, în studierea dezvoltării psihice, formării personalităţii, relaţiilor
interpersonale în ontogeneză, în studierea particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale, în
investigarea rolului factorilor dezvoltării psihice, a forţelor motrice, crizelor, accelerării, neoformaţiunilor,
perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, a activităţii primordiale, zonei proxime etc. în dezvoltarea psihică şi
formarea personalităţii, a relaţiilor interpersonale în plan ontogenetic, cât şi în reglarea comportamentului
propriu şi a celor din jur.
Competențe de raţionare şi decizie: operarea corectă cu noţiuni din psihologia dezvoltării, cu legi privind
dezvoltarea psihică, formarea personalităţii, relaţiile interpersonale în ontogeneză, particularităţile
psihologice de vârstă şi individuale, rolul forţelor motrice, a factorilor, crizelor, accelerării, neoformaţiunilor,
perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, activităţii primordiale, zonei proxime etc. în dezvoltarea psihică şi
formarea personalităţii, a relaţiilor interpersonale la acea sau altă vârstă; construirea logicăa raţionamentelor
respective; enunţarea adecvată a deciziilor corespunzătoare.
Competenţe de comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii: formularea justă a gândurilor, ideilor privind
dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în ontogeneză, a relaţiilor interpersonale în cadrul vârstei
date;transmiterea exactă a informaţiilorrespective; receptarea adecvată a mesajului psihologic corespunzător;
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schimbul pertinent de informaţii cu privire la dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii .
Competenţe de dezvoltare profesională continuă: Formarea necesităţii deîmbogăţire permanentă a
arsenalului de cunoştinţe în domeniul psihologiei dezvoltării; formarea unor deprinderi şi abilităţi de lucru
utile pentru viitor cu privire la la psihologia dezvoltării; formarea obişnuinţei de desăvârşire continuă a
cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor, atitudinilor – competenţelor – în domeniul psihologiei dezvoltării.
Finalităţi de studii
Dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerii: să identifice just obiectul şi structura psihologiei dezvoltării; să
explice corect categoriile ei; să cunoască, să definească şi să explice adecvat legităţile apariţiei şi dezvoltării
psihicului în ontogeneză; să cunoască şi să distingă precis particularităţilor psihologice de vârstă şi
individuale;
Aplicarea cunoştinţelor şi a conceperii: să folosească adecvat metodele şi tehnicile psihologiei dezvoltării
în studierea particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale; să utilizeze corect cunoştinţele asimilate,
deprinderilor şi abilităţilor formate în practica instruirii şi educaţiei, în viaţa cotidiană, în cunoaşterea şi
reglarea comportamentului propriu şi a celor din jur.
Capacităţi deraţionare şi decizie: să opereze exact cu noţiunile din psihologia dezvoltării; să formuleze în
conştiinţă de cauză judecăţile privind dezvoltarea psihică, formarea personalităţii, relaţiile interpersonale în
ontogeneză, particularităţile psihologice de vârstă şi individuale, rolul forţelor motrice, a factorilor
dezvoltării psihice, crizelor, accelerării, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, activităţii
primordiale, zonei proxime etc. în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii, a relaţiilor interpersonale la
vârsta dată; să construiască exact raţionamentele respective; să exprime adecvat deciziile corespunzătoare.
Comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii: să formuleze corect gândurile, ideile cu referire la psihologia
dezvoltării;sătransmită exact informaţiileprivind psihologia dezvoltării; sărecepţioneze adecvat
mesajele,schimbul de informaţii în ceea ce priveşte psihologia dezvoltării.
Capacităţi de dezvoltarea profesională continuă: să dea dovadă de independenţă în îmbogăţirea
permanentă a arsenalului de cunoştinţe în domeniul psihologiei dezvoltării; să-şi formeze de sine stătător şi să
posede noi deprinderi şi abilităţi în acest domeniu; să dispună de noi competenţe în această ramură a
psihologiei; să-şi desăvârşească permanent cunoştinţele, deprinderile, abilităţile, atitudinile – competenţele în domeniul psihologiei dezvoltării.
Precondiții
Pentru a înţelege şi însuşioptimalcursul „Psihologia dezvoltării”, studenţii trebuie să posede cunoştinţe din
psihologia generală, cât şi din anatomia şi fiziologia omului la diferite vârste. Ei trebuie să deţină informaţii
despre genetica umană, ADN, ARN, biocurenţi, unde de lumină, unde sonore, drepturi, obligaţii, despre
media aritmetică, calcularea procentelor, construirea graficului ş.a., pe care psihologia dezvoltării se bazează
ca disciplină de studiu,cunoașterea limbii de instruire, operaționalizarea terminilor în domeniul psihologiei
generale, anatomiei şi fiziologie omului la diferite vârste,formarea deprinderilor de muncă intelectuală(a
capacitatăţiide a elabora un referat, de a căuta și rezuma sursele bibliografice, de organizare independentă a
activității de învățare ş.a.).
Repartizarea orelor de curs
Psihologia dezvoltării ca ştiinţă. Bazele conceptuale ale psihologiei dezvoltării. Dezvoltarea psihică a nounăscutului. Dezvoltarea psihică a pruncului. Dezvoltarea psihică a copilului de vîrstă timpurie. Dezvoltarea
psihică a copilului de vîrstă preşcolară. Dezvoltarea psihică a copilului de vîrstă şcolară mică. Dezvoltarea
psihică a preadolescentului. Dezvoltarea psihică a adolescentului. Dezvoltarea psihică a tînărului. Dezvoltarea
psihică a maturului. Particularităţile psihologice ale omului bătrîn.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Ţinând cont de principiul interacţiunii active profesor – student, de caracterul materiei de studiu, de caz,
situaţie etc., vor fi aplicate: expunerea euristică, conversaţia, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea,
problematizarea, descoperirea, studiul de caz, cooperarea, simularea, asaltul de idei, exerciţiul,
experimentarea, consultaţia, referatul, extemporalul, prelegerea clasică, masa rotundă, seminarul interogativ,
proiectul ş.a.
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Strategii de evaluare
Evaluarea curentă:
Testarea orală şi rezolvarea problemelor la seminarii. Testarea în scris la lucrările de control, de laborator..
Proba I de evaluare curentă. Proba II de evaluare curentă, Portofoliul cu prezentarea de către student a
lucrărilor de control scrise,de laborator, a notiţelor şi conspectelor.(60 % din nota finală).
Evaluarea finală de examen: Testarea orală la subiectele din psihologia dezvoltării. Portofoliul cu
prezentarea de către student a lucrărilor de laborator, de control şi a referatului, executate pe parcursul
semestrului II. (40 % din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Birch A. Psihologia dezvoltării. Bucureşti, 2000.
2. Golu F. Psihologia dezvoltării umane.Bucureşti, 2010.
3. Jelescu P. Lucrări de laborator la psihologia dezvoltării. Chişinău, 2002.
4. Muntean A. Psihologia dezvoltării umane.Iasi, 2010.
5. Psihologia dezvoltării. Psihologia pedagogică. I. Racu, C.Perjan, P. Jelescu ş.a. Chişinău, 2007.
6. Racu Ig., Racu Iu. Psihologia dezvoltării. Chişinău, 2007.
7. Şchiopu U., Verza E. Psihologia vîrstelor: ciclurile vieţii. Bucureşti, 1997.
Opţională:
1. Donica E., Vîrlan M. Activitatea psihologului cu copii de vârstă preşcolară şi şcolară mică. Chișinău,
2005.
2. Elemente de cercetare la psihologia generală şi a copilului în cadrul practicii pedagogice continui. Aautori
P.Jelescu, R.Jelescu. Chișinău, 1988.
3. Elkonin D. Psihologia jocului.Bucureşti, 1980.
4. Harwood R. Psihologia copilului. Iaşi, 2010.
5. Jelescu P. Geneza negării la copii în perioada preverbală. Chişinău, 1999.
6. Jelescu P., Jelescu R. Eşti gata pentru şcoală? Probe de verificare şi exersare. Chișinău, 2005.
7. Jelescu P., Jelescu R. Valorificarea şi exersarea experienţei afective la copii de vârstă preşcolară mare şi
şcolară mică. Chişinău, 2004.
8. Psihologia vîrstelor şi pedagogică. Red. V. Vlas. Chişinău, 1992.
9. Trofăilă L. Psihologia dezvoltării. Chişinău, 2007.
10. Ştefaneţ D., Jelescu P. Preadolescenţii. Chişinău, 2014.
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Denumirea programului de studii Pedagogia învățământului primar
Ciclul I
Denumirea cursului Praxiologia limbii române
Facultatea de Pedagogie. Catedra de pedagogie a învățământului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
primar
Titular de curs Marcela Vîlcu
Cadre didactice implicate
e-mail valcumarcela@yahoo.com
Codul
cursului
F.02.O.013

Număr de
credite
ECTS
5

Anul

I

Semestru
l

Total ore

II

150

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

120

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La cursul de Praxiologia limbii române, studenţii își aprofunda cunoștințele de limba română: vor examina
sistemul fonetic românesc în corelație cu sistemul grafic și vor învăța să stabilească raportul sunet – literă;
vor însuşi unele aspecte de studiere a vocabularului limbii române, și anume: organizarea vocabularului,
mijloacele de îmbogățire a lui, relațiile semantice dintre cuvinte; vor învăța criteriile de clasificare a
cuvintelor în părți de vorbire, categoriile gramaticale ale acestora și vor învăţa să le deosebească. De
asemenea, vor însuși principalele noțiuni de sintaxă și vor analiza faptele de limbă din punct de vedere
morfologic și sintactic.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 cognitive: respectarea normei limbii române literare la toate nivelele şi pentru toate stilurile funcţionale;
 de învățare: de autoevaluare a performanțelor, de formulare a obiectivelor cognitive şi de alegere a
modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual sau colectiv de perfecţionare.
 de aplicare: realizarea diverselor acte comunicative şi elaborarea diferitor tipuri de texte în limba română
literară; corectarea şi analiza greşelilor comise de elevi în procesul lansării mesajului oral şi al producerii
celui scris.
 de analiză: analiză critică a informației din diferite surse referitoare la sistemul şi structura limbii; de
analiză argumentată a fenomenelor lingvistice, caracteristice limbii române, la diferite niveluri, a
elementelor de vocabular şi a relaţiilor dintre ele; a sensurilor unităţilor limbii din varii puncte de vedere
etc.
 de comunicare: în limba maternă, într-o manieră clară, coerentă şi precisă, oral şi în scris, în diverse
contexte socioculturale și profesionale.
 la nivel de integrare: demonstrarea abilităţii de a discerne, sistematiza, analiza şi generaliza faptele legate
de comunicarea orală şi scrisă în limba română literară; prevenirea erorilor de exprimare orală și scrisă.
Finalităţi de studii
 să utilizeze terminologia lingvistică însușită;
 să comenteze ştiinţific fenomenele de limbă;
 să prezinte o viziune de ansamblu asupra sistemului fonetic, lexical și gramatical ale limbii;
 să cunoască și să deosebească unitățile de la diferite nivele ale limbii;
 să explice mecanismele care funcţionează la nivel fonetic, lexical și gramatical;
 să aplice cunoştinţele achiziţionate la cercetarea diferitor fenomene de limbă;
 să analizeze fonetic, lexical, morfologic faptele de limbă;
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să aplice regulile de ortografie și de punctuaţie în elaborarea textului scris și a celor de ortoepie în
comunicarea orală;
Precondiții
Cunoştinţe de limbă română acumulate pe parcursul studiilor anterioare la treapta gimnazială şi liceală:
cunoştinţe de bază despre sistemul fonetic, lexical și gramatical ale limbii române; de comunicare corectă,
orală și scrisă, prin aplicarea normelor de ortografie, ortoepie și de punctuație.
Unități de curs
1. Noțiuni generale despre limba română: procesul de constituire a limbii române; conceptul de limbă
literară; nivelurile limbii; 2. Noțiuni de fonetică. Obiectul de studiu. Sistemul fonologic al limbii române.
Raportul fonem – literă. Clasificarea articulatorică a vocalelor și consoanelor. Grupurile vocalice: diftongii,
triftongii, hiatul. Silaba: structura silabică a limbii române, silabația; 3. Noțiuni de lexicologie. Cuvântul –
unitatea de bază a vocabularului. Organizarea vocabularului. Relațiile semantice dintre cuvinte. Mijloace de
îmbogățire a vocabularului. Structura morfematică a cuvântului; 4. Noțiuni de morfologie. Obiectul de studiu.
Părțile de vorbire: criterii de clasificare. Substantivul: clase lexico-semantice; categorii gramaticale; funcții
sintactice; ortografie. Adjectivul: clase lexico-semantice; categorii gramaticale; funcții sintactice; ortografie.
Numeralul: clase lexico-semantice; categorii gramaticale; funcții sintactice; ortografie. Pronumele: clase
lexico-semantice; categorii gramaticale; funcții sintactice; ortografie. Verbul: caracterul personal/ impersonal,
predicativ/ nepredicativ; categorii gramaticale; funcții sintactice; ortografie. Interjecția: ortografie,
punctuație; 5. Noțiuni de sintaxă. Tipologia propozițiilor. Părțile de propoziție. Raporturile sintactice dintre
părțile de propoziție. Părțile principale de propoziție: subiectul, predicatul; exprimarea lor. Părțile secundare
de propoziție: atributul, complementul; exprimarea lor.
Strategii de evaluare
Prelegerea şi seminarul ca forme de organizare a activităţilor; explicaţia, conversația euristică,
problematizarea, exerciţiul, evaluarea şi autoevaluarea
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegerea; explicaţia; observarea, problematizarea; exerciţiul; studiul de caz; lucrări practice
Bibliografie
Obligatorie:
1. Avram M. Gramatica pentru toți. Bucureşti: Humanitas, 2001.
2. Bărbuță I., Cicală A., Constantinovici E. Gramatica uzuală a limbii române. Chișinău: Litera, 2000.
3. Bărbuță I. Limba română prin exerciții. Chișinău, 2009.
4. Corlăteanu, N., Melniciuc, I., Lexicologia, Chişinău, 1992.
5. DOOM-2. București, 2005.
6. DEX, orice ediție
Opţională:
1.
Ghiță Iu. Sinteze și exerciții lexicale, lingvistice și stilistice. București: EDP, 1995.
2.
Gramatica academică a limbii române (GALR). București, 2005.
3.
Hristea Th. Sinteze de limbă română. București: Albatros, 1984.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.02.O.014

Număr de
credite
ECTS
6

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Praxiologia matematicii I
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului Primar
Ludmila Ursu
Tatiana Dubineanschi, Lilia Cîrlan
lursu@mail.ru

Anu
l

Semestru
l

Total ore

I

2

180

Total ore
contact direct
studiu individual
36

144

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina fundamentală „Praxiologia matematicii” realizează propedeutica disciplinei de specialitate
„Didactica matematicii”, evocînd sub aspect structuralist problemele de matematică pentru clasele I-IV și
asigurînd funcționalitatea și personalizarea pe domeniul didacticii matematicii a achizițiilor dobîndite în
aceeași perioadă (sem. 2) în cadrul disciplinelor fundamentale „Didactica generală”, „Didactica
învățămîntului primar”, „Psihologia dezvoltării”.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Clasificarea problemelor de matematică pentru clasele I-IV;
 Rezolvarea problemelor de matematică pentru clasele I-IV, utilizînd achiziţiile matematice;
 Formularea problemelor de matematică pentru clasele I-IV, valorificînd achizițiile matematice și din alte
discipline preuniversitare, dar și experiența personală de viață;
 Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, legate de rezolvarea problemelor de
matematică în clasa I, integrînd achiziţiile matematice şi cele din domeniul psihopedagogic;
 Optimizarea performanțelor în urma evaluării/autoevaluării rezultatelor activității de studiu a
colegilor/proprii;
 Manifestarea unor comportamente favorabile formării profesionale;
Finalităţi de studiu
 Să clasifice problemele de matematică pentru clasele I-IV pe categorii și tipuri;
 Să identifice tipul oricărei probleme de matematică pentru clasele I-IV;
 Să organizeze schematic, în mod optimal, datele oricărei probleme de matematică pentru clasele I-IV;
 Să stabilească metodele posibile și metoda cea mai rațională de rezolvare a unei probleme;
 Să rezolve orice problemă de matematică pentru clasele I-IV, scriind rezolvarea cu plan, cu justificări,
prin exercițiu;
 Să comenteze mersul rezolvării problemei în limbaj matematic aferent;
 Să modifice o problemă dată pentru îndeplinirea unor cerințe date;
 Să formuleze o problemă pornind de la repere date;
 Să proiecteze activități didactice de rezolvare a problemelor simple de matematică pentru clasa I;
 Să simuleze activități didactice de rezolvare a problemelor simple de matematică pentru clasa I: cu rol de
învățător, cu rol de elev;
 Să evalueze/autoevalueze activități didactice de rezolvare a problemelor simple de matematică pentru
clasa I;
 Să propună soluții de optimizare a activități didactice de rezolvare a problemelor simple de matematică

28

pentru clasa I.
Precondiții
Cursul preuniversitar de matematică.
Unități de curs
Probleme simple de adunare și scădere. Probleme simple de înmulțire și împărțire. Probleme compuse cu
operații relativ evidente. Probleme de înmulțire/împărțire a unei sume/diferențe la un număr, de înmulțire a
unui număr la o sumă/diferență. Probleme rezolvabile prin metoda figurativă. Probleme cu mărimi
proporționale.
Metode și tehnici de predare și învățare
Exercițiu, studiu de caz, demonstrația, portofoliu, RAI, rezolvarea în lanț etc.
Strategii de evaluare
Teste docimologice; dictări matematice; proiecte individuale; proiecte de grup; portofoliu.
Bibliografie
Obligatorie:
1. URSU, L. Praxiologia matematicii. Suport de curs (formă electronică)
2. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa I. Ch., Prut Internațional, 2014.
3. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a II-a. Ch., Prut Internațional,
2015.
4. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a III-a. Ch., Prut Internațional,
2012.
5. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a IV-a. Ch., Prut Internațional,
2013.
6. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, Ghid pentru învățători și părinți, clasa I. Ch., Prut
Internațional, 2008.
Opţională:
1. DĂNCILĂ E., DĂNCILĂ I. Matematică pentru bunul învăţător, ERCPres, Bucureşti, 2002.
2. URSU, L. Matematică, culegere de probleme și exerciții, clasa I. Ch., Prut Internațional, 2010.
3. URSU, L.; CECOI, V. Metodica predării matematicii și științelor în clasele primare. Sinteze – Chişinău:
UPS „Ion Creangă”, 2010.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.02.O.015

Număr de
credite
ECTS
4

Pedagogie în învăţămîntul primar
Licenţă
Didactica Educaţiei moral-spirituale
Catedra Pedagogia învăţămîntului primar
Sadovei Larisa, dr., conf. univ.
Melinte Veronica
sadoveilar@gmail.com

Anu
l

Semestru
l

Total ore

I

II

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul este propus studenţilor în vederea formării competenţelor de proiectare, realizare şi evaluare a
disciplinei şcolare Didactica Educaţiei moral-spirituale (EMS), ce are drept scop pregătirea elevului din
clasele 1-4 pentru a aprecia şi promova valorile general-umane şi naţionale. Specificul cursului în programul
de studii este asigurat de abordarea preponderentă a dimensiunii atitudinale a educaţiei, sporind la studenţi
cunoaşterea metodologiei de operaţionalizare şi realizare a obiectivelor afective prin conţinuturile morale şi
religioase.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
6.
cunoaşterea specificului activităţilor didactice ale disciplinei Educaţie moral-spirituală în baza
Curriculumului şcolar la clasele 1- 4 (2010), a Ghidului de implementare a curriculumului modernizat
pentru treapta primară de învăţămînt şi a Standardelor de eficienţă a învăţării;
7.
identificarea condiţiilor de asigurare a mediului favorabil formării conştiinţei moral–spirituale a
copilului în anii de şcolaritate în baza standardelor de eficienţă a învăţării la disciplina EMS;
8.
elaborarea activităţilor de învăţare conform particulrităţilor de vărstă şi individuale ale elevilor
claselor 1-4 în vederea cunoaşterii şi respectării tradiţiilor naţionale, experienţei religioase, normelor de
convieţuire în societate;
9.
aplicarea principiilor didactice în cadrul proiectării unei secvenţe şi a proiectului de lecţie la disciplina
şcolară EMS pe baza inteligenţelor multiple;
10.
evaluarea metodologiei de motivare a elevilor pentru o atitudine morală şi spirituală în stabilirea
relaţiilor interpersonale pozitive în clasa de elevi şi integrarea acestora în viaţă (familie, societate).
Finalităţi de studii
1. să identifice tipurile de valori în baza criteriilor stabilite de autorii în domeniu, construind pentru toate un
tabel sau figură generalizatoare cu scopul evidenţierii valorilor general-umane;
2. să realizeze distincţia conţinuturilor în manualele EMS şi curriculum şcolar EMS în baza a două concepţii:
morală şi spirituală;
3. să elaboreze activităţi de învăţare în vederea sporirii motivaţiei şi interesului pentru învăţare a elevilor prin
accentuarea dimensiunii afectiv-atitudinale;
4. să elaboreze strategii de evaluare alternativă a elevilor în cadrul disciplinei şcolare EMS, fără aplicarea
notării în registru;
5. să creeze situaţii pentru elevi care să dezvolte gîndirea divergentă şi creativitatea elevilor în baza teoriei
inteligenţelor multiple, care includ acţiuni şi comportamente observabile, măsurate (evaluate) prin
indicatorii stabiliţi în standardele de eficienţă a învăţării;
6. să scrie un eseu (400-500 cuvinte) în care să prezinte o valoare spirituală şi metodologia de dezvoltare a
acesteia la elevii din clasele 1-4 (la alegere: valoarea şi clasa);
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7. să simuleze o secvenţă de lecţie în vederea realizării activităţilor de învăţare prin operaţionalizarea unei
metode de învăţămînt;
8. să stabilească strategia unei lecţii de EMS în vederea realizării scopului disciplinei privind formarea
conştiinţei moral–spirituale la elevii cl.1-4;
Precondiții
cunoaşterea conţinutului dimensiunii generale Educaţia morală (Teoria educaţiei); competenţe de proiectare a
unei secvenţe de lecţie şi elaborarea proiectului didactic (Didactica generală); interpretarea corelaţiei
competenţe-conţinuturi-activităţi de învăţare în Curriculumul şcolar; principii de abordare a copilului
conform particularităţilor de vârstă şi individuale (Psihologia educaţiei).
Unități de curs
1. Concepţia cursului universitar Didactica EMS. Scopul disciplinei şcolare EMS. Distincţii terminologice:
educaţie morală - educaţie spirituală.Analiza evoluţiei şi integrării EMS în sistemul disciplinelor
şcolare. Valorile stabilite de curriculumul EMS pentru formarea conştiinţei moral–spirituale ale elevilor.
Taxonomia valorilor.
2. Componenta conţinuturi în curriculumul şcolar EMS: 1. Valori culturale ale neamului. 2. Valori biblice
şi sărbătorile sfinte. 3. Valori personale: drepturi şi îndatoriri ale copilului, reguli şi norme din sfera
valorilor moral-spirituale.
3. Metodologia de proiectare a lecţiei EMS: centrată pe elev în dezvoltarea calităţilor morale şi spirituale.
Metodologia de proiectare/realizare a competenţelor EMS pentru elevii cl. I şi II. Strategii didactice de
predare-învăţare-evaluare recomandate aplicării în cl. I-a si a II-a
4. Metodologia de proiectare/realizare a competenţelor EMS pentru elevii cl. III şi IV. Strategii didactice
de predare-învăţare-evaluare recomandate aplicării în cl. III-a si a IV-a.
5. Activităţi de dezvoltare a competenţelor elevilor la EMS prin activităţi de joc. Activităţi de dezvoltare a
competenţelor elevilor la EMS prin strategia aplicării teoriei inteligenţelor multiple.
6. Evaluarea alternativă a rezultatelor elevilor în procesul de întegrare a valorilor moral-spirituale.
Strategii de predare-învăţare
Studiu comparativ; vizionare de film; studiu de caz; învăţare prin exemple (acţiuni de caritate); dialog
dramatizat, a joc pe rol și a joc didactic
Strategii de evaluare
2. Evaluare curentă: evidenţa participării la curs prin realizarea activităţilor de învăţare pentru fiecare
seminar şi aprecierea calităţii realizării prin note.
c. Proba obligatorie 1 - referat. Cercetarea teoretică şi practică a unei valori. Referatele vor fi evaluate
în baza a două componente: 1. prezentarea orală a proiectului în faţa auditoriului (10 puncte) şi 2.
calitatea referatului scris (30 puncte)
d. Proba obligatorie 2. Elaborarea unui proiect didactic al lecţiei EMS pentru una din clasele 1,2, 3,4.
Evaluare finală: examen (scris). Calitatea corelaţiei dintre componentele curriculumului EMS şi
asigurarea indicatorilor standardului de eficienţă a învăţării la disciplina şcolară EMS.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cara A., Niculcea T. Educaţie moral-spirituală. Manuale pentru clasele 1-4. Chişinău: 2006
2. Cerghit I. Metode de învăţământ. Bucureşti, 2006.
3. Curriculum la disciplina „Educaţie moral-spirituală”. În: Curriculum pentru clasele I-IV. Chişinău: 2010.
4. Ghidul de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învăţământ.
5. Sadovei L. Educaţia spirituală-valoare clasică în şcoala modernă. În: Materialele conferinţei de totalizare
a muncii ştiinţifice a corpului profesoral-didactic. Vol. III, 2013, p. 211- 217.
6. Evaluare criterială prin descriptori. Ghid metodologic. Clasa 1 (coord. Pogolșa L., Marin M.) Ministerul
Educaţiei, 2015. 86 p.
Opţională:
1. Cucoş C. Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice. 2009.
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2. Educaţia moral-religioasă în sistemul de educaţie din România. Carte electronică
3. Mândâcanu V. Pedagogul creştin. Chişinău, 2011. Pedagogie creştină 2013.
4. Sadovei L. Reprezentările studenţilor pedagogi privind rolul familiei în promovarea valorilor eternumane. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale Familia-factor existenţial de promovare a
valorilor etern-umane din 15 mai 2012. Chişinău: CEP USM, 2012, p. 45-53; . Educaţia spiritualăvaloare clasică în şcoala modernă. Conferinţa de totalizare a muncii ştiinţifice a corpului profesoraldidactic.Chişinău: 2013.Vol. III, p. 211- 217.
5. Standarde de eficienţă a învăţării disciplinei EMS. În: Standarde de eficienţă a învăţării. Chişinău:
Lyceum, 2012 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). 232 p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.02.O.016

Pedagogie în învațămintul primar
I
Didactica istoriei
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului primar
Lerner Ala, lector universitar
Tudorovici N., lector universitar
belotcaci@yahoo.com

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestru
l

Total ore

2

I

II

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul este preconizat pentru pregătirea teoretică și practică a viitorilor specialiști în predarea istoriei în ciclul
primar.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. Identificarea formelor de organizare a procesului didactic în cadrul obiectului de istorie în ciclul primar.
2. Descrierea metodelor și mijloacelor didactice utilizate în cadrul orelor de istorie.
3. Selectarea conținuturilor din perspectiva formării competențelor specifice istoriei în ciclul primar.
4. Selectarea tehnologiei în concordanță cu obiectivele preconizate.
Finalităţi de studii
 Să identifice specificul lecției de istorie în ciclul primar conform reperelor metodologice ale acesteia;
 Să analizeze conținutul istoric în ciclul primar prin prisma cunoștințelor căpătate anterior.
 Să selecteze strategii didactice eficace de instruire în cadrul orei de istorie în clasele primare;
 Să combine clasicul și modernul în metodele de predare-învățare a istoriei;
 Să exploreze modalități de evaluare a cunoștințelor la istorie;
 Să elaboreze proiecte didactice la istorie în contexte educaționale concrete;
 Să propună modalități eficiente de organizare a activităților didactice în cadrul predării istoriei în ciclul
primar.
Precondiții
Pentru însușirea cursului studenții trebuie să posede competențe din Istoria românilor (bacalaureat), din
cursurile de Psihologia dezvoltării, Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Cultura
comunicării pedagogice.
Unități de curs
Didactica istoriei: paradigme, concepții, repere. Concepția didactică a disciplinii Istoria în clasa a IV-a.
Metodologia formării noțiunilor de istorie în dependență de particularitățile de vîrstă și a celor psihologice
ale elevilor. Strategii didactice în studiul istoriei în clasa a IV-a, între teoria și practica demersului pedagogic.
Conținutul de învățare la disciplina Istorie în clasa a IV-a. Analiza produselor curriculare: manualul de istorie
clasa a IV-a. Raportul dintre funcțiile acestua și tematica istorică. Proiectarea activității didactice la Istorie în
clasele primare. Forme alternative de organizare a lecției de Istorie în clasa a IV-a
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegere-discuție; prelegere-dezbatere; studiu de caz; studiul de materiale din alte resurse; lucrul
practic, tehnici de învățare în grup, proiect de grup, discuția, simularea, jocuri didactice.
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Strategii de evaluare
Evaluare formativă: se apreciază gradul şi calitatea participării studenților în cadrul seminariilor: discuţii,
dezbateri, răspunsuri orale, lucrări practice; calitatea elaborării şi susţinerii referatului științific (I probă),
studiu de caz (a II-a probă) – 60%. Evaluarea finală: examen, presupune chestionare orală în baza subiectelor
din bilet – 40%.
Bibliografie
Obligatorie:
7. Curriculum școlar, clasele I-IV; Istorie, Chișinău, 2010
8. Ștefan Păun, ”Didactica istoriei”, Corint, 2007
9. Cartalean, Cosovan, Goraș-Postică, Formarea de concepte prin strategii didactice interactive, Chișinău,
2008.
10. Lachi-Petrovschi ”Didactica predării istoriei”, Chișinău, Pontos, 2007
11. Cerghit Ion, ”Metode de învățămînt ”, București,2006
Opţională:
7. Sorina Paula Bolovan ” Didactica istoriei”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2007
8. Pădureanu D. ”Evaluarea în cadrul orelor de predare a istoriei în clasa a IV-a ”, Bacău, Rovinet Publipres,
2010
9. Belotcaci Ala, ”Istoria prin joc”, Cartdidact, Chișinău, 2004
10. Gheorghe Iutuș, Didactica Istoriei”, Iași 2010
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Educație Fizică II
Pedagogie/ Pedagogia Învățămîntului Primar/ Educație
Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
A.Anghel, I.Țapu, A.Lungu, M.Bodiu
ciorbaconst@yahoo.com

Codul cursului Număr de credite Anul Semestrul
ECTS
G.02.O.017

-

I

2

Total ore

60

Total ore
contact
contact
direct
indirect
12
48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studențesc duc un mod de viață
sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în fața calculatoarelor, televizoarelor, la orele de curs și așa
mai departe, starea fizică și funcțională a acestora este una destul de șubredă. Conform actelor normative, în
cadrul instituțiilor de învățământ superior, cursurile de educație fizică sunt foarte limitate în numărul de ore
(2 pe săptămână) și sunt prevăzute doar pentru anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea nivelului pregătirii
fizice și funcționale a acestora.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de orientare pedagogică, ori cursul de
EDUCAȚIE FIZICĂ este unul important pentru cultivarea modului sănătos de viață a cetăţeanului, care îl va
promova în rândurile elevilor.
Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, capabile să facă
față tuturor condițiilor de viață. Cursul are conexiune cu disciplinele de pedagogie, economie, biologie,
fiziologie, psihologie unde componenta asanativă este una foarte importantă pentru viitoarele cadre didactice
din Republica Moldova..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
 Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni și noțiuni din domeniul educației fizice;
 Familiarizarea studenților cu cele mai avansate metodologii în domeniul educației fizice universitare;
 Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exercițiului fizic;
Capacităţi
 Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condițiile actuale;
 Însuşirea metodicilor de practicare a exercițiului fizic în funcție de scopurile puse în fața sa;
 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale;
 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcționale.
Atitudini
 A-şi manifesta poziţia faţă de practicarea exercițiului fizic în regimul zilei;
 Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exercițiului fizic;
 Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exercițiului fizic;
 Trezirea interesului față de modul sănătos de viață.
Finalităţi de studii
 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice;
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Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcționale;
Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru diferite grupuri de mușchi;
Să cunoască modalitățile organizării practicării independente a exercițiului fizic;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcționale;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare independentă a exercițiului fizic, să fie în stare să
selecteze complexe de mijloace fizice pentru organizarea și desfășurarea activităților motrice la lecțiile de
educație fizică, la lecțiile independente, lucrul individual la domiciliu etc.
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare de evaluare a nivelului pregătirii fizice, nivelului
dezvoltării fizice, precum și a nivelului pregătirii funcționale.
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice și practice al studenţilor, iar la
finele acestora se va evalua prin calificativul ”admis” – ”respins”.
Unităţi de curs:
Tema 1. Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică și sport;
Tema 2. Baschetul în sistemul educației fizce universitare
Tema 3. Voleiul în sistemul educației fizce universitare
Tema 4. Badmintonul în sistemul educației fizce universitare
Tema 5. Atletismul în sistemul educației fizce universitare
Tema 6. Pregătirea fizică generală
Strategii de predare şi învăţare
1. Lecții practice cu aplicarea aparatelor nestandarde;
2. Lecții practice cu folosirea largă a inventarului sportiv;
3. Prezentări de filme documentare tematice.
4. Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Se vor aplica următoarele strategii de evaluare: evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic, motric,
teoretic), evaluarea stării funcționale (pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul Sergent), evaluarea
nivelului pregătirii practico-metodice (desfășurarea antrenamentelor sportive), evaluarea la concursuri
sportive
Bibliografie
Obligatorie:
10.Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed.
Printech, 2000, 265 p.
11.Ciorbă C. Modelarea teoretică a conținutului învățământului superior de cultură fizică. țtiința
culturii fizice. Chiținău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606.
12.Ciorbă Constantin. Teoria și metodica educației fizice. Chișinău, Valinex, 2016, 140 p
Opţională:
13.Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecții). Chișinău, ”Valinex”, 2007 - 152
p.
14.Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Pitești, 2001, 290 p.
15.Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chișinău 2007.
16.Roman, D., Rugină, Gh., - Metodica predării exerciţiilor de atletism, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2001
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17.Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., - Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2007, 236 p.
18. Marcu V. Badminton, mijloc al educaţiei fizice. Bucureşti. Sport-turism, 1989.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
G.02.O.018

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Protecţia civilă
Pedagogie, catedra PP
Palancean Ecaterina, lector superior
Boţan Aliona, lector universitar catedra Pedagogie Preşcolară

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

-

I

II

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Protecţia civilă prezintă o parte integră a procesului instructiv-educativ şi vine să completeze
cunoştinţele şi deprinderile practice ale studenţilor pentru Protecţia Civilă, vizate de noile orientări şi principii
de organizare ale protecţiei populaţiei bunurilor materiale şi valorilor culturale în situaţii excepţionale
posibile pe teritoriul Republicii Moldova
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competențe gnosiologice: cunoaşterea convenţiilor internaţionale şi legislaţiei Republicii Moldova
referitor la Protecţia Civilă, misiunilor Protecţiei Civile, drepturilor şi obligaţiunilor cetăţenilor în
domeniul Protecţiei Civile; definirea noţiunilor de Protecţie Civilă, situaţie excepţională;
determinarea caracteristicii situaţiilor excepţionale, urmăririlor calamităţilor naturale, avariilor,
catastrofelor etc.
 Competențe praxiologice: vizează capacitatea studenţilor de a fundamenta cunoştinţele; efectuarea
corectă a bandajelor; simularea acţiunilor de protecţie în diverse situaţii excepţionale.
Competențe de cercetare: identificarea acţiunii populaţiei în situaţiile excepţionale; efectuarea crearea
mijloacelor de protecţie; determine scopurile şi prognozarea rezultatelor aşteptate în cadrul diverselor situaţii
excepţionale; crearea deprinderilor de acordare a primului ajutor în cazul situaţiilor excepţionale.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenții vor fi capabili:
 Să relateze despre situaţiile excepţionale posibile pe teritoriul Republicii Moldova;
 Să generalizeze urmăririle calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor etc.;
 Să respecte regulile de comportare în zonele focarelor epidemice, contaminări chimice şi radioactive;
 Să utilizeze corect mijloacele individuale de protecţie;
 Să posede deprinderi de acordare a primului ajutor medical sinistraţilor;
 Să prognozeze şi să evite în măsura posibilităţilor crearea unor situaţii excepţionale;
 Să decidă operativ cum să acţioneze în anumite situaţii excepţionale;
Să proiecteze volumul de lucru pentru salvare-deblocare şi a altor acţiuni de localizare şi lichidare a urmărilor
situaţiilor excepţionale.
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor puse studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursurile preuniversitare
Geografia, Anatomia omului, Protecţia Civilă, Fizica şi Chimia.
Unități de curs
Organizarea, structura şi misiunile Protecţiei Civile în Republica Moldova. Scurt istoric al Protecţiei
Civile. Situaţii excepţionale în Republica Moldova. Urmările calamităţilor naturale şi catastrofelor. Principii
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de organizare şi efectuare a acţiunilor în vederea asigurării protecţiei populaţiei şi proprietăţii în situaţii
excepţionale. Arma nucleară, avariile cu caracter tehnogenic – efectele produse asupra oamenilor. Utilizarea
mijloacelor de protecţie în situaţii excepţionale. Aparataj de cercetare radioactivă şi chimică. Principii de
organizare ale măsurilor de salvare – deblocare în focarele situaţiilor excepţionale. Traumatismele şi
maladiile ca consecinţe ale situaţiilor excepţionale. Clasificarea traumatismelor. Clasificarea plăgilor şi
acordarea primului ajutor medical. Primul ajutor medical de importanţă vitală. Arsurile, degerăturile,
electrocutarea, înecul şi primul ajutor medical. Moartea clinică şi etapele de reanimare. Focarele epidemice şi
combaterea maladiilor infecţioase. Efectele produse asupra oamenilor de factorii distructivi ai armei nucleare
şi avariilor cu caracter tehnogenic. Forme, metode de organizare şi instruire la Protecţia Civilă în instituţiile
de învăţămînt şi unităţile economice naţionale.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Explicaţia, modelarea, demonstraţia, observaţia, predarea reciprocă.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă: calitatea participării studenţilor în cadrul orelor prelegeri şi seminarii (discuţii,
dezbateri); simularea unei activităţi de salvare; posedarea unor manopere medicale de acordare a primului
ajutor medical sinistraţilor, lucrare de control în formă scrisă.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Legea Republicii Moldova „Cu privire la Protecţia Civilă” din 09.11.1994
2. Culegere de lecţii privind pregătirea în domeniul protecţiei civile. Bucureşti, 1993
3. Programul de pregătire pentru Apărarea Civilă a statelor majore, comisiilor, formaţiunilor, populaţiei.
Bucureşti, 1993
4. Zepca V. Protecţia populaţiei în caz de dezastre. Chişinău, 2002
5. Şubin E. Apărarea civilă. – Moscova, 1991
Opțională:
1. Buletinul apărării civile nr.1 – Bucureşti, 1993
2. Buletinul apărării civile nr.2 – Bucureşti, 1992
3. Programa de instruire a studenţilor la Protecţia Civilă în instituţiile de învăţămînt superior în
Republica Moldova. Kiev, 1995
Programa de instruire a studenţilor la Protecţia Civilă în instituţiile de învăţămînt superior.
Moscova, 1990
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Denumirea programului de studiu
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
U.03.A.021

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Bazele Micro- și macroeconomiei
Catedra Științe filosofice și Economice
C. Savițchi
M. Grosu
savecorina@mail.ru

Anu
l

Semestru
l

Total ore

II

III

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Contextul economic actual impune reacție la orice schimbare. Cursul fiind o disciplină
opțională, contribuie la extinderea și completarea orizontului de cunoștințe din: pedagogie,
psihologie, asistență socială, cu informații din domeniul ”Bazele Micro-macroeconomiei” fapt ce
va contribui la dezvoltarea și consolidarea unui set de competențe (cunoștințe, abilități, atitudini)
care conduc la formarea multilaterală a personalităţii şi la dezvoltarea unei categorii de profesionişti
capabili să se integreze cu succes în viaţa socială.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- cunoașterea noțiunilor, mecanismelor și concepțiilor economiei de piață;
- inițierea în istoria gîndirii economice;
- analizarea stării actuale, perspectivele, tendințele dezvoltării economiei naționale;
- explicarea modalităților de formarea a prețurilor, a veniturilor fundamentale;
- identificarea avantajelor privatizării și formării proprietății private și mixte;
- elaborarea măsurilor de reducere a costurilor de producție;
- evidențierea cauzelor care generează dezechilibre economice;
- formarea conștiinței economice a tineretului studios.
Finalităţi de studii
- să cunoască pilonii liberei inițiative;
- să argumenteze rolul politicii fiscale în formare bugetului național;
- să descrie indicatorii macroeconomici;
- să explice principiile de formare a prețurilor;
- să conștientizeze importanţa privatizării în economia de piață;
- să prezinte particularităţile salarizării angajaților din cadrul întreprinderilor;
- să caracterizeze formele de șomaj;
- să descrie procesul de repartiție a veniturilor bugetare;
- să identifice politicile antiinflaționiste;
- să aprecieze importanța funcțiilor economice ale statului.
Precondiții
Dezvoltarea conștiinței economice a tineretului studios se realizează prin interacțiunea
cunoștințelor cu caracter economic acumulate în instituțiile anterioare de învățământ (licee, colegii)
cu cunoștințele obținute la facultate în cadrul disciplinelor de specialitate. Studenţii cunosc să
explice un șir de categorii economice cum ar fi: economie de piață, preț, forme de proprietate, bani,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

salariu, impozite, etc., iar audierea cursului respectiv va contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi
priceperi noi ce îi va ajuta să se integreze cu succes pe piața muncii și în viaţa socială.
Unități de curs
1. Obiectul de studiu, metoda și funcțiile cursului Bazele Micro-macroeconomiei
2. Factorii de producție și combinarea lor
3. Proprietatea, privatizarea, concurența și libertatea economică
4. Formele organizării activității economice, banii și piața contemporană
5. Sistemul de prețuri, cererea și oferta. Legea cererii și legea ofertei
6. Întreprinderea, costul de producție și eficiența economică
7. Veniturile fundamentale: salariul, profitul, dobânda și renta funciară
8. Piața capitalurilor și piața forței de muncă
9. Creșterea economică și sisteme de calculare a indicatorilor macroeconomici
10. Acumularea, consumul, economii, investiții
11. Fluctuațiile activității economice și politici anticriză
12. Statul și economia de piață. Politica fiscală și bugetară a statului
13. Economia naţională.Probleme ale dezvoltării economice a ţărilor subdezvoltate
14. Economia mondială și piața internațională
Strategii de predare și învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere cu aplicarea TIC.
2. Prelegere clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
1.
Ev. Inițială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
2.
Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada
antică, gândirea filosofică în perioada medievală.
3.
Ev. sumativ-cumulativă/finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
Gh. Crețoiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur. Economie, București, 2011.
Popescu C., Gavrilă I., Ciucur D., Tratat de economie generală, vol.I, Microeconomie, ASE Bucureşti,
2009.
Ciobanu Gh., Microeconomie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
Dumitru Moldovanu, Curs de teorie economică, Chișinău, 2007.
Angelescu Coralia (coord.), Economie, ed.a VII-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
Mihail Grosu, Economie politică, Chișinău, 2001.
Opţională:
Lazăr D. T., Zai P., Bazele economiei de piaţă, suport de curs, Editura Accent Cluj-Napoca, 2008.
Ion Pârău, Teorie economică, Chișinău, 2007.
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, „Economie Politică”, Editura Teora 2000.
Hoanţă N., „Economie şi finanţe publice”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
Ignat I., Pohoaţă I.,Clipa N., Luţac Gh., Economie politică, Editura Fundaţiei “Gh.Zane”, Iaşi, 1997.
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Denumirea programului de studii Pedagogie în învățămîntul primar
Ciclul I
Denumirea cursului Educaţia economică
Facultatea/catedra responsabilă de curs Catedra Științe Filosofice și Economice
Titular de curs Grosu Mihail , dr., conf. univ.
Cadre didactice implicate
e-mail grosump@yahoo.com
Codul
cursului
U.03.022

Număr de
credite
ECTS
3

Anu
l

Semestru
l

Total ore

III

III

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Bazându-ne pe competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă socială,
etc. din anul I, cursul de „Educaţia economică” contribuie la formarea multilaterală a personalităţii, la formarea
competenţelor capitalului uman ce va da posibilitate de o integrare mai amplă a viitorului specialist în viaţa
socială, iar ca pedagog - să poată realiza şi educaţia economică a elevelor. În acest curs studenţii vor învăţa cum
să identifice termenii, conceptele, metodologia şi instrumentele de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor în
domeniul educaţiei economice
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive:de căutare si analiză critică a informaţiei din diferite surse referitoare la formele,
funcţiile şi metodele principale ale educaţiei economice şi gândirii economice, la tehnicile de evaluare a
competenţilor specifice la educaţie economică; Competenţe de învăţare:de formare a obiectivelor cognitive de
cunoaştere a sistemului nevoilor umane, intereselor economice, resurselor şi bunurilor economice, a formelor de
proprietate în economia de piaţă, de formare a competenţelor capitalului uman; Competenţe de analiză: de a
înţelege nevoia de educaţie în contextul economiei de piaţă, de analiză a concurenţei şi libertăţii economice, a
rolului şi importanţei sistemului de preţuri în formarea competenţelor specifice în educaţia economică;
Competenţe de aplicare: de a aplica abilitățile antreprenoriale, manageriale şi de marketing, în obținerea
structurii minimale a costului de producţie în scopul maximalizării profitului; de a aplica cunoştinţele
economice dobândite în activitatea personală de pedagog şcolar şi în viaţa cotidiană. Competenţe de comunicare:
comunicare în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi scris, inclusiv utilizând tehnologiile
informaţiei şi de comunicare.
Finalităţi de studii

Să explice esenţa finanţelor publice, a formelor de impozite directe plătite din venit în bugetul de stat,
a impozitelor indirecte, a principiilor formării bugetului de stat.

Să alcătuiască bugetul unei familiei, a veniturilor şi cheltuielilor bugetului familiei;

Să colecteze un portofoliu cu exemple concrete de educaţie economică pe care le vor putea utiliza la
practica pedagogică, psihologică, a asistenţei sociale.

Să fie capabili să lămurească deosebirile dintre salariul nominal şi salariul real, remunerarea forţei de
muncă pe unitatea de timp şi acord, sistemele acestor două forme de remunerare, specificul remunerării în
sistemul bugetar, sursele veniturilor familiale, indicatorii nivelului de trai.
 Să listeze diferite tipuri de dezvoltări economice: dezvoltare durabilă, dezvoltare prin creştere
economică intensivă şi extensivă, dezvoltare economică şi ciclicitate.
 Să explice esenţa educaţiei economice în contextul globalizării, formării UE, integrării economice şi
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asocierii RM la UE.
 Să opereze liber cu aparatul categorial, mecanismele, formulele şi concepţiile economice necesare
formării educaţiei, gândirii şi culturii economice active a studenţilor în perioada contemporană de dezvoltare a
economiei de piaţă.
Să fie capabili să aplice cunoştinţele, competenţele acumulate în scopul dezvoltării profesionale continui.
Precondiții
Formarea competenţei de educaţie economică presupune cunoașterea bazelor elementare de economie obținute
la cursurile economice la nivel de liceu şi colegii. Lipsa acestor cunoștințe elementare la o parte de studenţi va
cere o lămurire suplimentară a noţiunilor economici din partea profesorului.
De asemenea o precondiţie este şi competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie,
asistenţă socială.
Unități de curs
Educaţie economică şi contemporanitatea. Obiectul şi metoda educaţie economice şi gândirii economice;
Educaţie economică şi sistemul necesităților şi intereselor economice. Nivelul şi structură economiei; Educaţia
prin activitatea economică, forme de organizare şi funcţionare; Nevoia de educație economica in contextul
tranziţiei la economia de piață; Liberalismul economic, Keynesismul, Economia mixtă, proprietatea,
privatizarea; Educația şi capitalul uman. Investiţia în educaţie. Formele de capital; Educația economica,
antreprenorială şi managerială; Costurile de producţie şi costurile oportunității educație. Eficienţa economică;
Educația economica prin formele de venit, nivelul de viaţă,calitatea vieţii, bunăstarea poporului; Piaţa hârtiilor
de valoare, sistemul creditar şi bancar; Educaţia economica versus Inflaţiei şi pieții forţei de muncă. Bursa
muncii; Dezvoltarea durabilă versus creşterii economice şi ciclicităţii; Educaţia, bunurile publice şi finanţele
publice. Statul ca actor economic; Educaţie economică în contextul globalizării. Uniunea Europeană. Integrare
economică. Asocierea RM la EU.
Metode de predare și învăţare
Învăţarea centrată pe student: multiplicarea la prima prelegere a suportului de curs în Poiwer-Pont pentru
toţi studenţii înscris la acest curs pentru a realiza prelegeri interactive şi a nu pierde timp pentru dictare şi
conspectare, seminare interactive, lucru în echipă, proiecte, consultaţii. Centrarea pe student ca subiect al
activităţii instructiv-educative în cadrul disciplinei Educaţia economică şi orientarea acesteia spre formarea
competenţelor specifice presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care: utilizarea
metodelor interactive; realizarea diverselor activităţi pentru exersarea competenţelor menţionate, utilizarea
calculatorului în exerciţii de simulare a derulării, monitorizării şi evaluării a cunoștințelor.
Strategii de evaluare
Pentru o evaluare eficientă a finalităţilor vor fi utilizate forme şi instrumente complementare de evaluare,
cum ar fi proiectul, portofoliul, studiile de caz, prezentări cu elaborarea de suporturi TIC, autoevaluarea ş.a. care
au un rol deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare şi în formarea/evaluarea competenţelor specifice,
inclusiv a competenţei de educaţie economică. Situaţiile de integrare vor fi urmate de sarcini concise şi clare,
limita de timp şi, uneori de volum, alte condiţii de realizare. Obiectivele evaluării vor pune accent pe progresul
personal, atitudinile faţă de propria persoană, interesele privind evoluţia personală în diferite activităţi
profesionale. Evaluarea curentă: discuţii ghidate,oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de
la lucrări de control, participarea la discuţii în timpul orelor teoretice şi practice, portofolii, prezentări orale a
unei teme pentru studenţii de la învățământul cu frecvenţa redusă. Evaluarea curentă prevede 2 testări
obligatorii, lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, studiu de caz, răspunsuri la seminare etc.
(60% din nota finală). Evaluarea finală – examen final se realizează în formă scrisă sau orală(40% din nota
finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
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ecker, G.S. Capital uman, Bucureşti, 1997.
2.
ecker,G.S. Comportament uman. O abordare economică. Bucureşti, 1994.
3.
aria Liana Lacatus, Învățământul preuniversitar și educația economica. Bucureşti, 2009.
4.
aşmandi,A., Popescu C., Costea C., Badea L., Stanciu M., Educaţie economică din perspectiva
implementării vieţii umane. Bucureşti, 2010.
5.
amuelson P. ş.a. Economics, Bucureşti, 2000.
6.
rosu M. Economie politică, Chişinău, 2001.
Opţională:
7.

Albules
cuI., Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată, Iaşi:
Editura„Polirom”, 2000.
8.
Cartalea
nu T., Cosovan O., Goraş-Postică V. ş.a., Formare de competenţe prin strategii didactice interactive,
Chişinău: CEPro Didactica, 2008.
9.
Compet
enţa acţional-strategică. Coord. Goraş-Postică Viorica, Chişinău: CE Pro Didactica, 2012.
10.
Cerghit
I., Metode de învăţământ. Ediţia a III-a, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.
11.
Lisievic
i P., Evaluarea în învățământ. Teorie practică, instrumente. Bucureşti: Editura „Aramis”, 2002.
12.
NegreţDobridor I., Pânişoară O., Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică. Iaşi: Editura „Polirom”, 2005.
13.
Radu
Ion T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1981.
14.
Bîrcă
Alic, Managementul Resurselor Umane. Chişinău: ASEM, 2005.
Uşurel Lucia, Balaban Ecaterina, Iabanji Iulia, Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi mijlocii, Chişinău:
Proiectul ACED/USAID, 2012.
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Denumirea programului de studiu
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.03.O.023

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Psihologia educației
Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială/ catedra
Psihologie
Vinnicenco Elena, dr. în ped.
elena_vinnicenko@yahoo.com

Anu
l

Semestru
l

Total ore

II

3

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Psihologia educaţiei face parte din seria de discipline ale modulului psihopedagogic ce au
misiunea să asigure pregătirea viitorului cadru didactic pentru activitatea profesională. Psihologia educaţiei
are drept obiectiv general formarea sistemului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini privind mecanismele şi
legităţile formării competenţelor în aspectul psihologic de educaţie şi dezvoltare la elevi a unei personalităţi
integre, formarea concepției privind legitățile ce guvernează activitățile psihocomportamentale ale indivizilor
supuși influențelor educației.
Cursul urmăreşte dezvoltarea la studenţi atît a competenţelor ştiinţifice cît şi a competenţelor
comunicaţionale, de relaţionare socială, precum şi a competenţelor metodologice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Descrierea problematicii cursului Psihologiei educației;
- Caracterizarea disponibilitățillor motivațional-afective privind aspectele învățării în mediul școlar;
- Redarea dimensiunilor psihologice ale agenților educaționali integrați în activitățile instructiveducative;
- Identificarea modalităților de cunoaștere a personalității elevului;
- Elaborarea strategiilor conceptuale de abordare a personalității elevilor;
- Elaborarea strategiilor psihopedagogice de optimizare a relației profesor-elev;
- Formarea unei atitudini implicite privind aspectele psihologice ale educației.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- Să definească conceptele-cheie ale cursului;
- Să descrie perspective psihologice ale instruirii și educației;
- Să caracterizeze factorii motivației învățării;
- Să explice procesualitatea actului de învățare;
- Să analizeze teoriile psihologice privind mecanismele educației;
- Să identifice modalitățile de ameliorare a comunicării asertive;
- Să exprime opinii personale cu privire la formele de organizare a instruirii și educației elevilor;
- Să se implice în desfășurarea activităților educative;
- Să elaboreze strategii de prevenire a conflictelor educaționale.
Precondiții
Disciplinele anterior studiate: Psihologia generală, Psihologia dezvoltării. Studenții trebuie să
cunoască conceptele de educație, vîrstă, particularitățile de vîrstă, forme de instruire, să posede cunoştinţe
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despre evoluţia psihicului în ontogeneză; abilităţi de analiză a proceselor cognitive.
Unități de curs
Introducere în psihologia educației. Învățarea școlară. Motivația învățării. Psihologia procesului
educativ. Personalitatea profesorului. Personalitatea elevului. Comunicarea asertivă. Conflictul și
managementul conflictelor educaționale.
Metode și tehnici de predare-învățare
În cadrul cursului vor fi folosite pe larg metodele activ-participative: prelegere clasică, predarea
sinergetică, prelegere interactivă prin: expunere, conversaţie euristică. Învățarea prin cooperare, învățarea
experențială, învățare situațională, învățare bazată pe problemă, demonstrația, dezbaterile, proiect prin
aplicarea metodelor de explicare, activități în grup, studii de caz, studiul individual, joc de rol, simularea,
consultarea surselor bibliografice, seminar interogativ.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două probe curente sub formă de test. Rezultatele evaluării formative constituie 60%
din cota notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1) Cristea, G., Psihologia educaţiei. Bucureşti, 2004.
2) Joița, E. Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie,Editura Polirom, Iași, 2004.
3) Golu, P., Golu, M. Psihologie educaţională. Bucureşti, 2003.
4) Losîi, E. Psihologia educației, CEP USM, Chișinău, 2014.
5) Racu, I. Bolboceanu, A., Jelescu, P. et al. Psihologia dezvoltării și psihologia pedagogică. Univers
Pedagogic, Chișinău, 2007.
Opţională:
1) Golu, P. Psihologia grupurilor şcolare şi a fenomenelor colective. Bucureşti, 2004.
2) Neculau, A. Psihopedagogia. Iaşi, 2000.
3) Sălăvăstru, D. Psihologia educației, Editura Polirom, Iași, 2004.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Educația incluzivă
Catedra Psihopedagogie Specială
PÎRVAN Mariana
Ciobanu A., dr.conf.univ.;Racu A., dr.hab.prof.univ.;Gînu D.,
Cadre didactice implicate
dr.conf.univ.
e-mail chitarmary@hotmail.com

Codul
cursului
F.03.O.024

Număr de
credite
ECTS
2

Anu
l

Semestru
l

Total ore

II

III

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Educația incluzivă constituie parte a modulului psiho-pedagogic, standard de formare inițială necesar
studenților altor facultăți. Cursul Educația incluzivă este actuală prin reformele în domeniul educației,
inclusiv reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, includerea în învățămîntul general a tot mai
mulți copii cu cerințe educaționale speciale. Importanța cursului Educația incluzivă constă în pregătirea
cadrelor didactice de-a face față provocărilor induse de transformările care se produc în abordarea
individualizată a copiilor și să acorde asistență calitativă și calificată în corespundere cu necesitățile diferitor
categorii de copii, iar demersul didactic se cere a fi regîndit din perspectiva educației incluzive. Poziționarea
cursului este logică și se înscrie armonios în ciclul disciplinilor în contextul procesului de reformă declanşat
în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova. Acest curs are conexiuni cu alte cursuri ca
Psihologia generală, Psihologia vîrstelor, Pishologia educației, Pedagogia generală, Pedagogia socială ș.a.
- Cursul Educația incluzivă face parte din cursurile opționale ce are misiunea să asigure pregătirea
studenților în problemele teoretico - practice privind integrarea şi incluziunea copiilor/tinerilor cu
dizabilităţi. Ca obiectiv general are la bază formarea la studenţi a sistemului de cunoștințe, abilităţi şi
atitudini privind intervenţia psihopedagogică în şcoala incluzivă; informaţii referitoare la diverse
aspecte ale dezvoltării învăţământului integrat/incluziv ce se sprijină pe: cadrul conceptual și legislativ
de dezvoltare a educației incluzive, evaluarea copilului cu cerințe educaționale speciale, particularitățile de
dezvoltare a copiilor cu cerințe educaționale speciale, particularitățile procesului educațional incluziv,
parteneriatul socio-educațional și managementul educației incluzive.
- După ascultarea cursul de 30 ore, cu tangențe în psihologia generală, psihologia dezvoltării, psihologia
educației, pedagogia, medicina, ș.a. conținutul curriculumului vizează, în principal, pentru studenți altor
facultăți cu profil umanist: să fie bine pregătit pentru a face față provocărilor induse de transformările care se
produc în abordarea individualizată a copiilor și să acorde asistență calitativă și calificată în corespundere cu
necesitățile diferitor categorii de copii; demersurile didactice să fie regîndite din perspectiva educației
incluzive.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. Competențe de cunoaștere și înțelegere:
formarea viziunii de ansamblu asupra celor mai importante concepte, principii, definiții privind
educația incluzivă;
familiarizarea cu particularitățile de dezvoltare a copilului cu cerințe educaționale speciale.
2. Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerilor:
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formarea competențelor de elaborare/realizare a planului educațional individualizat și adaptărilor
curriculare în organizarea procesului educațional incluziv.
3. Competențe de analiză:
achiziția unor modele de analiză și acțiune operaționale în contexte educaționale incluzive.
4. Competențe de comunicare a cunoștințelor și înțelegerilor:
identificarea și determinarea rolului și responsabilității subiecților implicați în promovarea educației
incluzive.
5. Competențe de dezvoltare profesională continuă:
dezvoltarea atitudinilor pozitive, a gândirii critice și relaţionale despre structurile, procesele și
valorile sistemului educațional aplicate în dezvoltarea și susţinerea practicilor incluzive.
Finalităţi de studii
- să cunoască, să înțeleagă și să explice principalele documente de politici și acte legislative, teorii,
concepții, principii în domeniul educației incluzive;
- să identifice particularitățile de dezvoltare a copilului cu cerințe educaționale speciale;
- să elaboreze și să realizeze planuri educaționale individualizate, adaptări curriculare pentru copiii cu
cerințe educaționale speciale integrați în învățămîntul general;
- să adapteze procesul educațional la necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale;
- să aplice principiile abordării individualizate în toate activitățile ce vizează procesul educațional;
- să opreze cu noi modele de analiză și acțiune operaționale în contexte educaționale incluzive.
Precondiții
1. Discipline anterior studiate:
- Psihilogia generală, Psihilogia vârstelor, Psihilogia educației, Pedagogia generală, Pedagogia
socială, etc.
2. Condiții prealabile:
- cunoașterea particularităților de dezvoltare a copiilor obișnuiți, evaluarea și instuirea acestora;
- operaționalizarea terminilor în domeniul: psihologie, pedagogie;
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, de a căuta și
rezuma sursele bibliografice, de organizarea independentă a activității de învățare la cursul Educația
incluzivă.
Unități de curs
Teme de bază:
1. Educația incluzivă – cadru conceptual.
2. Etiologia apariției dizabilităților.
3. Evaluarea și abordarea individualizată în contextul educației incluzive a copilului cu dizabilități.
4. Particularitățile în dezvoltarea copilului cu dizabilități (CES).
5. Cadrul legal. Politici educaționale.
6. Strategii de dezvoltare și metode de lucru cu copiii cu dizabilități (CES).
7. Parteneriatul socio-educațional + managment educației icluzive.
Strategii de predare și învăţare
În cadrul cursului Educația incluzivă vor fi folosite pe larg metodele activ-participative: prelegere
clasică, predarea sinergetică, prelegere interactivă prin: expunere, conversaţie euristică. Învățarea prin
cooperare, învățarea experențială, învățare situațională, învățare bazată pe problemă, demonstrația,
dezbaterile, proiect prin aplicarea metodelor de explicare, activități în grup, studii de caz, studiul individual,
joc de rol, simularea, consultarea surselor bibliografice, seminar interogativ.
Strategii de evaluare
1. Prin examen oral/scris.
- Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a conceptelor de bază în sistemul educațional al
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persoanelor cu disabilități;
Proba II de evaluare curentă: elaborarea referatului tematic şi prezentarea discursului/studiu de
caz;
- Prezentări orale, participări în dezbateri, analiza studiilor de caz, planuri de intervenție elaborate
etc.
2. Prin examen scris, care se constituie din:
- Proba de evaluare finală: test de cunoaștere a conceptelor de bază din cursul ascultat Educația
incluzivă.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cara A., Implementarea educaţiei incluzive în Republica Moldova. Studiu de politici publice. Chişinău:
Lexon-Prim, Tipografa Reclama, 2015. 60 p.
2. Bodorin C.; Racu A.; Gînu D., Educație incluzivă – Unitate de curs. Chișinău: Ed. Cetatea de Sus, 2012.
100 p.
3. Gerguț A., Sinteze de psihopedagogie specială. București, 2007
4. Gerguţ A., Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale. Strategii diferenţiate și incluziune
în educaţie. Iași: Ed. Polirom, 2006
5. Racu A.; Popovici D-V.; Danii A., Educația incluzivă, Ghid pentru cadrele didactice și manageriale.
Chișinău: Tipografia Centrală, 2010
6. Racu A.; Verza E., Verza F., Racu S., Pedagogia specială. Chișinău: Ed. Tipografia Centrală, 2012. 316
p.
7. Verza E., Psihopedagogia specială. Bucureşti, E.P.D.- R.A., 2007
Opţională:
1. Chicu V.; Cojocaru V., Educaţie incluzivă. Repere metodologice. Chișinău, 2006
2. Vrașmaș E., coord. Set de instrumente, probe şi teste pentru evaluarea educaţională a copiilor cu
disabilităţi. București, 2003
3. Ainscow M., (coord.) Improving Schools, Developing Inclusion. Ed:Routledge, London and New York,
2006
4. Венар Ч.; Керриг П., Психопатология развития детского и подросткового возраста. С-П- Москва,
2000
-
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Denumirea programului de studiu
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.03.O.025

Număr de
credite
ECTS
3

Anul

II

Pedagogie în învățmîntul primar
I
Didactica învățămîntului primar
Pedagogia Învățămîntului Primar
Liliana Saranciuc-Gordea
gordealiliana@mail.ru

Semestru
l

Total ore

III

90

Total ore
contact direct

Studiu individual

18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul “Didactica învățămîntului primar” cuprinde un pachet de 6 unităţi delimitate în consens cu
cerinţele înaintate. Temele cuprind probleme ce ţin de formarea și dezvoltarea abilitării viitorilor învăţători în
conceperea şi derularea activităţilor didactice formale prin valorificarea SDCE în vederea optimizării
permanente a activităţii de predare-învăţare, ca modalităţi esenţiale de realizare a obiectivelor fixate prin
programele de formare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definirea conceptelor: MÎP; SECE; metodologie didactică, tehnologia instruirii, strategie didactică,
metodă, procedeu, mijloc de instruire; MÎC; SI; pauză dinamică; instruire colaborativă/cooperare;
- determinarea sensului științific al SDCE; structurii strategiei didactice; sistemului metodelor de
instruire; opțiunilor strategice în proiectarea și realizarea activităților centrate pe elev în clasele primare,
- identificarea principalelor grupe de metode de instruire specifice învățămîntului primar;
posibilităților de aplicare eficientă a metodelor de instruire în clasele primare;
- distingerea sensului de diferențiere și personalizare din perspectiva SDCE; complementarității
avantajelor și limitelor metodelor expozitive și metodelor interactive;
- extinderea metodelor de instruire și a mijloacelor de instruire în clasele primare; metodelor și
tehnicilor interactive de grup;
- elaborarea strategiilor didactice axate pe formarea de competențe; secvențelor de lecție cu aplicarea
SDCE; proiectelor didactice la dirigenție
Finalităţi de studiu realizate la finele cursului
La nivel de cunoaştere:
- să definească conceptele: MPÎ, SD; conceptul de SECE
- să descrie relaţiile evaluare-predare-învăţare-evaluare în sistemul actual de învăţămînt ;
- să determine : funcţiile cunoştinţelor din perspectiva relaţiei predare-învăţare ; perspectivele de
abordare psihopedagogică a relaţiei predare-învăţare evaluare ; structura şi dimensiunile MPÎ;
- să recunoască sensul epistemologic al conceptelor de normă şi normativitate ; tipurile de strategii
didactice axate pe formarea de competenţe în noua paradigmă educaţională;
- să relateze despre ideile generale despre învăţarea centrată pe elev; statutul elevului în noua
paradigmă educaţională;
- să identifice sistematizarea teoretică a taxonomiei SECE; dimensiunile forţă care caracterizează
SECE; factorii contextuali ce determina selecţia unei strategii centrate pe elev;
La nivel de aplicare:
- să generalizeze : despre specificul predării şi învăţării la treapta de învăţămînt primară ; despre
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aspectele nomativităţii care duc la eficientizarea activităţii didactice ;
- să să stabilească legături : între procesele de învăţare pe parcursul micii şcolarităţi ; între principiile
didactice şi principiile procesului educaţional modern la disciplinele şcolare ; între viziunea dintre perspectiva
de subiect şi de obiect al educaţiei;
- să determine corelaţiile între tipurile de inteligenţă şi stilurile de învăţare şi stilurile de învăţare şi
strategiile de învăţare;
- să operaţionalizeze strategii didactice în activităţi educaţionale specifice treptei primare ;
- să compare conţinutul accepţiunilor asupra unei SD; caracteristicile globale ale SD, funcţiile
principale ale SD; rolul elevului şi învăţătorului în procesul educaţional centrat pe elev; perspectivele de
focalizare a unei SE; caracteristicile paradigmei tradiţionale şi experienţiale;
- să reprezinte un model de elaborare a strategiilor educaţionale specifice procesului de învăţămînt
primar;
- să extindă: barierele în calea obţinerii competenţelor (în cazul elevilor) şi a satisfacţiei personale (în
cazul profesorului); modelul trifazic de formare/dezvoltare a competenţelor în procesul educaţional primar.
La nivel de integrare:
- să construiască modelul de determinare a eficacităţii predării şi a comprtamentului didactic al
învăţătorului ;
- să argumenteze etapele precedente învăţării la vîrsta şcolară mică ; sensul muncii învăţătorului prin
prisma procesului educaţional centrat pe elev; caracterul formativ al educaţiei formale; sensul ştiinţific al
SECE;
- să dezvolte conţinutul fiecărui principiu didactic respectat în activitatea educaţională ;
- să simuleze o secvenţă de aplicare a SECE
- să motiveze necesitatea trecerii de la centrarea pe cunoştinţe la centrarea pe competenţe, prin
promovarea strategiilor educationale specifice centrarii pe elev/subiectul învăţării;
- să analizeze situaţii concrete de predare din punct de vedere al valorizării strategiilor centrate pe elev;
- să selecteze tehnici interactive pentru realizarea demersului didactic în clasele primare racrdîndu-le la
metodele didactice;
- să proiecteze strategii educationale centrate pe elev pentru activităţile educative formale şi
nonformale.
- să dezvolte demersuri educaţionale centrate elev.
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor puse studentul trebuie să posede cunoştinţe din cursul de: Teoria şi
metodologia educaţiei; Cultura comunicării pedagogice/ Iniţiere în cariera pedagogică; Cultura comunicării
pedagogice; Psihologia generală. Didactica generală.
Unități de curs
Specificul organizării şi desfăşurării procesul de învăţămînt în clasele primare ca relaţie predareînvăţare-evaluare. Metodologia învăţămîntului primar în noua paradigmă educaţională. Strategii educaţionale
centrate pe elev. Metodologia şi tehnologia instruirii în clasele primare
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea magistrală, conversația euristică, demonstrația, observația, portofoliul, studiul de caz,
lucrarea practică, modelarea etc.
Strategii de evaluare
Evaluări curente: Referat, Elaborarea proiectului didactic cu aplicarea strategiilor didactice centrate pe
elev.
Evaluare sumativă - portofoliu
Bibliografie
Obligatorie:
1. Dumitru, I. Al., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Timişoara: Editura de Vest, 2000.
2. Ilica, A., Herlo, D., Binchiciu, V., Uzum C., Curetean, A., O pedagogie pentru învăţămîntul primar.
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Arad: Ed.Univ. „Aurel Vlaicu”. 2005.
3. Iucu, R., Instruirea şcolară. Iaşi: Editura Polirom. 2001.
4. Iucu, R.B., Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Iaşi: Editura Polirom. 2000.
5. Oprea, C.L., Strategii didactice interactive. Bucuresti: EdituraDidactică şi Pedagogică. 2006.
Opţională:
1. Joiţa, E., Instruirea constructivistă- o alternativă. Bucuresti: Editura Aramis. 2006.
2. Pânişoară, I.O. Comunicarea eficientă. – Iaşi: Polirom, 2004.- 388p.
3. Flueraş, V. Teoria şi practica învăţării prin cooperare. – Cluj Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009.- 200p.
4. Cerghit, I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. – Bucureşti:
Aramis, 2002.- 319 p.
5. Cartaleanu, T.; Ghicov, A. Predarea interactivă centrată pe elev. Ghid metodologic pentru formarea
cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar.-Chişinău: Ştiinţa, 2007.- 58p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.03.A.026

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățmîntul primar
I
Managementul clasei de elevi
Pedagogia Învățămîntului Primar
Liliana Saranciuc-Gordea
gordealiliana@mail.ru

Anu
l

Semestru
l

Total ore

II

III

60

Total ore
contact direct

Studiu individual

12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Managementul clasei de elevi” cuprinde un pachet de 4 unităţi delimitate în consens cu
cerinţele înaintate. Temele cuprind probleme ce ţin de formarea și dezvoltarea abilitării viitorilor învăţători
în conceperea şi derularea Managementului educațional la nivelul clasei de elevi prin valorificarea
strategiilor manageriale în vederea optimizării permanente a activităţii de predare-învăţare prin identificarea
și gestionarea situațiilor de criză educațională.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definirea conceptelor: management, management educațional, manageri educaționali, managementul
organizaţiei şcolare, managementul clasei, învăţător-diriginte – manager al clasei de elevi, stil managerial,
climat educațional, clasă de elevi, abandon școlar, coeziune, sintalitate, disciplină, disciplinare, criză, situație
de criză educațională
- determinarea: sructurii dimensionale a managementului clasei; a statutului și rolului învățătorului –
manager al clasei de elevi; regulilor de disciplinare;
- înţelegerea: ciclului tehnologic al muncii cu clasa; influenței caracteristicilor relației învăţător-elev
asupra climatului clasei; interacțiunilor sociale din interiorul clasei de elevi; sistemului de reguli, norme şi
proceduri care reglementează desfăşurarea activităţii educaţionale;
- identificarea: competențelor manageriale ale învățătorului; stilurilor manageriale; metodelor prin
care se poate stimula creșterea coeziunii clasei; dinamicii grupului de școlari ai clasei; situațiilor de criză
educațională
- distingerea sensului de: parteneriat în echipa didactică - educativă; Organizarea clasei; elevii „slabi”
și inadaptații clasei; management al comunicării cu părinții;
- extinderea: etapelor constituirii colectivului de elevi; statusurilor și rolurilor în clasa de elevi;
modalităților de intervenție în cazul absenteismului școlar; strategiilor de management al clasei; formelor de
participare a părinților în viața școlii; strategiilor de gestionare a situațiilor de criză educațională
- elaborarea: strategiilor de cunoaștere și autocunoaștere a elevului; modelului „Regulile clasei”;
activităţilor de ameliorare a atmosferei în clasa de elevi
Finalităţi de studii
La nivel de cunoaştere:
- să definească conceptele: management, management educațional, manageri educaționali,
managementul organizaţiei şcolare, managementul clasei, învăţător-diriginte – manager al clasei de elevi, stil
managerial, climat educațional, clasă de elevi, abandon școlar, coeziune, sintalitate, disciplină, disciplinare,
criză, situație de criză educațională;
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- să determine : sructurile dimensionale ale managementului clasei; statutul și rolul învățătorului –
manager al clasei de elevi; regulile de disciplinare;
- să identificecompetențelor manageriale ale învățătorului; stilurilor manageriale; metodelor prin care
se poate stimula creșterea coeziunii clasei; dinamicii grupului de școlari ai clasei; situațiilor de criză
educațională;
La nivel de aplicare:
- să generalizeze Autoritate formala și autoritate personală prin statutul pe care il detine învățătorul;
- să să stabilească legături : între etapele Ciclul tehnologic al muncii educative ;
- să determine corelaţiile între învăţătorul-consilier al întregii clase și al fiecărui elev în parte;
- să operaţionalizeze strategii de constituirre a colectivului de elevi;
- să compare regulile care îi ajută pe elevi să-şi controleze comportamentul impulsiv;
- să reprezinte un model de echipă didactică educativă a clasei care promovează parteneriatul educativ
centrat asupra dezvoltării elevului ;
- să extindă stilurile clasificate după relația educatorului cu elevii clasei;
La nivel de integrare:
- să construiască modelul de implicare a elevilor în activitatea de învăţare prin utilizarea metodelor
activ participative;
- să argumenteze despre inteligenţa emoţională care este capacitatea personală de identificare şi
gestionare eficientă a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale;
- să dezvolte tehnicile de stimulare a situaţiei de succes a celor educaţi ; reguli de consiliere;
- să simuleze o formă de comunicare cu părinții; strategie de gestionare a crizei educaționale la nivelul
clasei de elelvi;
- să motiveze necesitatea influenței caracteristicilor relației învăţător –elev asupra climatului clasei;
- să analizeze situaţii concrete de intervenție în cazul absenteismului școlar; stabilire a problemelor de
disciplină din clasă
- să selecteze tehnici de identificare a absenteismului, insuccesului şi eşecului şcolar;
- să proiecteze strategii de interacțiuni sociale din interiorul clasei de elevi ;
- să dezvolte forme de cooperare între învăţătorul clasei şi profesorii care predau la aceeaşi clasă ;
reguli de disciplinare la clasă.
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor puse studentul trebuie să posede cunoştinţe din cursul de: Teoria şi
metodologia educaţiei; Cultura comunicării pedagogice/ Iniţiere în cariera pedagogică; Cultura comunicării
pedagogice; Psihologia generală. Didactica generală, Didactica învățămîntului primar
Unități de curs
Managementul educațional. Managementul clasei –definiri conceptuale. Statutul și rolul învățătorului
– manager școlar. Climatul educațional în clasa de elevi. Situații de criză educațională.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea magistrală, prelegerea-dezbatere, demonstrația, povestirea, conversația euristică, studiul de
caz etc.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă I. Forma: scrisă. Metoda: eseu structurat. Timp: 45 min. Subiectul eseului
structurat „Stiluri manageriale adoptate de învățătorul la clasele primare”. Sarcini la eseu: Scrieţi un eseu
structurat de circa 2 pagini în care să:- definiți stilul managerial; - clarificați caracteristicile stilurilor
manageriale după relația învățătorii ce elevii clasei.
Punctaj maxim = 32 puncte
Nota ≈ (Punctaj acumulat : Punctaj maxim) × 10
Evaluare formativă II. Forma: orală. Metoda de evaluare: portofoliu realizabil individual de fiecare
student. Criterii de evaluare: Pentru evaluarea obiectivă a portofoliului au fost luate în vedere două categorii
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de criterii generale: a) criterii pentru evaluarea calităţii portofoliului şi a produsului realizat (1-3) ; b) criterii
pentru evaluarea calităţii activităţii studentului, a procesului pe care l-a parcurs (4-11). Pentru fiecare criteriu
se atribuie între 1-5 puncte. Totalul general reprezintă maximum de 55 puncte (11 criterii înmulţite cu 5punctajul maxim).
Evaluare sumativă. Forma: scrisă. Metoda: Proiectarea ședinței cu părinții. Indicaţii: pentru
realizarea sarcinii se vor folosi următoarele piese curriculare: Scrisoarea metodică de organizare a procesului
educațional în clasele primare în anul curent; Curriculum la Diregenție cl. I IV (2007), Agenda Dirigintelui
(model orientativ al Instituției Publice LT „O. Ghibu”, cap. III.4 Ședințe cu părinții, rubrica Subiecte pentru
discuții în cadrul ședințelor cu părinții )
Punctaj maxim: 22 puncte
Bibliografie
Obligatorie:
1. Iucu, R ., Managementul clasei de elevi, Ed. Polirom, Iași, 2006.
2. Iucu, R., Managementul clasei de elevi. Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională,
Editura Polirom, Iași, 2004
3. Stan, E., Managementul clasei, Editura Aramis, București, 2003
4. Mihăescu, M.., Managementul clasei - Pentru o experienţă de succes, Editura Gimnasium, 2003
5. Jinga, I., Managementul învăţământului, Editura ASE, Bucureşti, 2003.
Opţională:
Olsen, J. şi Nielsen, T., Metode şi strategii pentru managementul clasei, Didactica Publishing House, 2009.
Petty, G., Profesorul azi , Editura Atelier Didactic, 2007.
Ulrich, C., Managementul clasei, Învăţare prin cooperare, Editura Corint, Bucureşti, 2000.
Faber, A., Mazlish, E., Comunicarea eficientă cu copiii, acasă şi la şcoală, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2002.
5. Peretti de, A., Legrand J.A., Boniface, J., Tehnici de comunicare, Polirom. Iaşi, 2001.
1.
2.
3.
4.
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Denumirea programului de studiu
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Dirigenția
Pedagogia Învățămîntului Primar
Saranciuc-Gordea Liliana - doctor în pedagogie, conferenţiar
Titular de curs
universitar
Saranciuc-Gordea - doctor în pedagogie, conferenţiar
Cadre didactice implicate universitar,
Bulat Ana – lector asistent
e-mail gordealiliana@mail.ru, bulat.ana.07@mail.ru

Codul
cursului
S.03.A.027

Număr de
credite
ECTS
2

Anu
l

Semestru
l

Total ore

II

III

60

Total ore
contact direct

Studiu individual

12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul “Dirigenția” cuprinde un pachet de 6 unităţi delimitate în consens cu cerinţele înaintate. Temele
cuprind probleme ce ţin de abordarea teoretică şi metodologică a derulării procesului educativ desfășurat în
clasele primare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Definirea conceptelor: educaţie, oră de dirigenţie, şedinţă cu clasa; meditaţie didactică; activităţi
extracurriculare;
- Determinarea nivelului de impact al orelor de dirigenţie asupra formării personalităţii elevului;
calităților necesare unui educator-manager al clasei de elevi; modului în care anumiți factori influențează
climatul unei clase; notelor definitorii ale metodelor interactive/ activ-participative;
- identificarea diferenţelor care există între metodă şi procedeu educativ; locul proiectării educative în
ansamblul activităţilor managerului unei clase de elevi/dirigintelui;
- distingerea corelaţiei dintre ideal și obiective educative;
- extinderea obiectivelor orei de dirigenţie; particularităților echipei educative a clasei de elevi;
funcţiilor metodelor educative; cerinţelor faţă de elaborarea proiectului orei de dirigenţie/ore educative în
cheia educaţiei centrate pe elev;
- stabilirea legăturilor între particularităţile orelor de dirigenţie şi noile cerinţe de organizare a
procesului educaţional în clasele primare; între meditaţia didactică şi activităţile extracurriculare;
- dezvoltarea principalelor funcții manageriale; rigorilor de realizare a evaluării activităţilor educative;
- construirea tehnologiei de aplicare a unor metode educative la lecţiile de dirigenţie în cl. I-IV;
- prezentarea algoritmul de proiectare a orelor de dirigenţie în baza modelului ERRE şi în funcţie de
dimensiunile/componentele educaţiei şcolii prietenoase copilului;
Finalităţi de studii
La nivel de cunoaştere:
- să definească conceptule: educaţie, oră de dirigenţie, şedinţă cu clasa, meditaţie didactică; activităţi
extracurriculare;
- să interpreteze prin exemple concrete esența profesiei de învăţător
- să determine nivelul de impact al orelor de dirigenţie asupra formării personalităţii elevului; calitățile
necesare unui educator-manager al clasei de elevi; esenţa metodelor şi a procedeelor educative;
- să distingă mediul general și cel specific al unei clase;
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- să identifice diferenţele care există între metodă şi procedeu de educaţie; locul proiectării educative în
ansamblul activităţilor managerului unei clase de elevi/dirigintelui;
- să constate responsabilităţile dirigntelui faţă de elaborarea planurilor de organizare şi desfăşurare a
orelor de dirigenţie;
La nivel de aplicare:
- să distingă corelaţia dintre ideal, obiective eduațive;
- să delimiteze domeniile de activitate ale procesului educativ;
- să precizeze funcţiile educaţiei în societatea contemporană;
- să extindă obiectivele orei de dirigenţie; particularitățile echipei educative a clasei de elevi; funcţiile
metodelor educative; cerinţele faţă de elaborarea proiectului orei de dirigenţie/ore educative în cheia educaţiei
centrate pe elev;
- să stabilească legături între particularităţile orelor de dirigenţie şi noile cerinţe de organizare a
procesului educaţional în clasele primare; între meditaţia didactică şi activităţile extracurriculare;
- să determine modul în care anumiți factori influențează climatul unei clase; notelor definitorii ale
metodelor interactive/ activ-participative;
- să compare profilul de competență al învăţătorului;
-să coreleze componentele educaţiei conform scrisorii metodice a orelor de dirigenţie şi a metodelor de
educaţie;
- să estimeze cu exactitate importanţa, rolul, funcţiile şi obiectivele specifice meditaţiei didactice în
şcoala;
- să modifice codul de conduită a elevilor în timpul meditaţiei didactice;
La nivel de integrare:
- să explice relaţiile dintre procesul didactic şi procesul educativ;
- să formuleze principiile fundamentale ale procesului educativ;
- să identifice dimensiunile şi obiectivele specifice fiecărei componente a educaţiei;
- să creeze propriul stil managerial;
- să dezvolte principalele funcții manageriale; rigorile de realizare a evaluării activităţilor educative;
- să recomande o metodologie a evaluării învăţătorului diriginte;
- să construiască tehnologii de aplicare a unor metode educative la orele de dirigenție în clasele
primare;
- să argumenteze avantajele şi limitele aplicării unor metode educative;
- să anticipeze structura şi modul de elaborare a proiectului orei de dirigenţie în clasele primare în cheia
educaţiei centrate pe elev;
- să prezente algoritmul de proiectare a orelor de dirigenţie în baza modelului ERRE de proiectare şi în
funcţie de dimensiunile/componentele educaţiei şcolii prietenoase copilului;
- să aprecieze corect valenţele şi limitele meditaţiei didactice în ceea ce priveşte asigurarea unei
învăţări sistematice, independente.
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor propuse studentul trebuie să posede competenţe din cursul de psihologie
generală, psihologia dezvoltării, etica pedagogică, fundamentele educaţiei, didactica generală, didactica
învăţămîntului primar.
Unități de curs
Dimensiuni contemporane ale educaţiei şcolare. Particularităţile orelor de dirigenţie pentru atingerea
idealului educaţional. Managementul clasei de elevi. Metode de educaţie. Variabile de proiectare a orelor de
dirigenţie. Activităţi educative de suplinire a timpului liber al elevilor în clasele primare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea magistrală, conversația euristică, demonstrația, observația, portofoliul, studiul de caz,
lucrarea practică, modelarea etc.
Strategii de evaluare
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Evaluarea curentă se va realiza prin aplicarea diverselor metode-orale, scrise, practice (conversaţia
euristică, activitate de lucru individual, prezentarea produselor activităţii, explicaţia, proiectarea demersurilor
didactice, simularea în faţa grupei a unei secvenţe din demersul didactic etc.) şi forme de organizare (
individuală, în perechi, de grup).
Condiţii de admitere pentru evaluarea finală: prezenţa activă la seminar, prezenţa obligatorie la
evaluările formative( 2 evaluări) şi la alte lucrări, obţinerea notei de trecere la activităţile de studiu individual
şi la cele de seminar.
Proba obligatorie 2 (evaluarea formativă): Proiect didactic integral
Evaluare formativă
Proba obligatorie 1
Probă scrisă: Elaborarea unei secvențe de proiect didactic la dirigenție
Tematici propuse pentru ora de dirigenţie în cl. I - IV:
1. Drepturi și responsabilități la școală
2. Vietățile din lumea înconjurătoare
3. Mănînc sănătos
4. Bunele maniere pe stradă și în transportul public
Cerinţe: pentru realizarea probei scrise se vor folosi următoarele piese curriculare: Scrisoarea metodică
de organizare a procesului educaţional în clasele primare; Curriculumul la Dirigenţie cl I-IV (2007); Ghidul
de implementare a curriculumului la dirigenţie cl. I-IV (2010).
Proba obligatorie 2
Probă scrisă: Elaborarea proiectului didactic integral la dirigenție
Evaluare finală – portofoliu
Un accent deosebit la evaluarea portofoliului se va pune pe:
- identificarea punctelor tari şi slabe ale pregătirii studenţilor ;
- întărirea încrederii în ei (motivare) ;
- predicţia performanţelor universitare şi a şanselor de reuşită în cariera didactică ;
Tendinţele înregistrate în acest domeniu vor fi:
- aprecierea se se făcă în cadrul cursului şi seminarului ( nu doar prin examene scrise/orale, în finalul
acestei activităţi) ;
- la apreciere să participe şi studenţii ;
- criteriile după care se face aprecierea şi se acordă notele să fie precizate de la început şi aduse la
cunoştinţa studenţilor ;
- să se dea o atenţie mai mare evaluării procesului, nu rezultatelor ;
- să se evaluieze competenţele (de a şti, a face şi a fi) şi nu doar cunţinutul programelor analitice.
Bibliografie
Obligatorie:
6. Cosma, T., Ora de dirigenţie în gimnaziu, Ed. "PLUMB", Bacău, 1994.
7. Damşa, I., Drăgan, I., Toma-Damşa M., Activitatea educativă în învăţămîntul preuniversitar, Ed. "Emia",
Deva, 1999.
8. Iucu, R., managementul clasei de elevi, Ed. Polirom, Iași, 2006.
9. Ursu, V., Metodologia educaţiei, Chişinău: Ed. Pontos, 2010.
10. Jude, I., Climatul educațional și cultura organizațională școlară, Ed. Tehnica-info, Chișinău, 2003.
11. Văideanu, G., Tehnologia procesului educaţional. Pedagogie. Ghid pentru profesori, vol. 2, Iaşi: Ed.
Universitatea „A.I. Cuza”, 1986
Opţională:
6. Guţu, V.(coord.) Psihopedagogia centrată pe copil. - Chişinău: CEP USM, 2008.
7. Olsen, J., Nielsen, T., Noi metode și strategii pentru managementul clasei, Ed. DPH, București, 2009.
8. Joița, E., Metodologia educației. Schimbări de paradigmă, Ed. Institutul European, Iași, 2010.
9. Joița, E. (coord.), Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învățare cognitiv-constructivistă,
EDP, Bucurețti, 2007.
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10. Moisi, A., Arta educării copiilor și adolescenților în familie și școală, EDP, București, 2007.
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Denumirea programului de studiu
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.03.O.028

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Conținuturi literare în învățămîntul primar
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
Harea Maria, conf. univ.
Popa Natalia, lector
mariaharea@mail.ru ; popa.natalia2708@gmail.com

Anul

Semestru
l

Total ore

II

III

60

Total ore
contact direct
studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Conținuturi literare face parte din modulul Praxiologia lecturii și scrierii ,curs ce contribuie la
formarea profesională a viitorilor învățători de la treapta învățămîntului primar. Studenţii se vor cunoaşte cu
specificul conținuturilor literare din manualele școlare pentru clasele I-IV. Textele din manualele școlare vor
fi lecturate de către studenți, respectînd anumiți indicatori (corect, fluent, conștient și expresiv). În cadrul
cursului studenții își vor forma abilități de adaptare a unor texte literare la particularitățile specifice elevilor
de vîrstă școlară mică. Cursul practic Conținuturi literare se va integra cu succes în programul de studii la
specialitatea Pedagogie în Învățămîntul Primar și cu Didactica limbii și literaturii române .
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Cunoașterea particularităților psihologice ale micului școlar;
 Cunoașterea specificului predării-învăţării-evaluării limbii şi literaturii române în clasele primare;
 Aplicarea cunoștințelor din teoria literara în analiza elementară literară a textelor din manualele
școlar;
 Povestirea conținutului textelor pe înțelesul micilor școlari;
 Reflectarea expresivă a poezii, fabulei din manualele școlare
 Stabilirea valorii psihologice a textului literar.
 Cunoașterea datelor biografice ale scriitorilor din manualele școlare și sa le adapteze la procesele de
înțelegere ale micului școlar.
Finalităţi de studii
 Să cunoască competențele specifice ale disciplinei Limba şi literatura română ;
 Să cunoască conceptelor din teoria literară;
 Să posede unele culturi lingvistice și literare;
 Să cunoască mijloacele de formare a cuvintelor, expresiilor plastice şi a metodelor de îmbogăţire a
vocabularului;
 Să cunoască paradigma comunicativ-funcţională a limbii şi literaturii române pentru învățământul
primar;
 Să lectureze corect, fluent, expresiv conținuturile literare din manualele școlare, clasele I-IV;
 Să recite expresiv poeziile, fabulele, pastelurile din manualele școlare, clasele I-IV
 Să cunoască datele biografice din viața și activitatea scriitorilor incluși în manualele școlare.
Precondiții

61

Studentul trebuie să cunoască particularitățile psihofiziologice specifice ale micului școlar, specificul
percepției textului literar de către școlarul mic. Studentul să cunoască creații literare naționale și universale.
Studentul trebuie să posede abilitatea de a alica metodele şi procedee de instruire în activitatea cu micii
școlari, specifice vîrstei 7-10 ani. Studentul trebuie să posede competenţe de lucru asupra textului literar, să
cunoască date biografice din viața scriitorilor naționali și universali. Să posede capacitatea de a recita
expresiv si corect.
Repartizarea orelor de curs
Educația literar-artistică în clasele primare. Calitățile citirii. Reguli de citire expresivă. Repere teoretice.
Lexicul, procedee de îmbogățire a vocabularului. Rolul sinonimelor, antonimelor şi omonimelor în
dezvoltarea competenţelor comunicative. Expresiile plastice, rolul lor în comunicare. Textul literar,
elementele lui de bază. Textul literar, părțile lui componente (introducere, cuprins, încheiere). Texte literare
cu caracter narativ, citirea expresivă. Texte în proză, elemente de analiză literară. Texte în versuri, elemente
de analiza literară. Lectura expresivă a fabulei, elemente de analiza literară, specificul. Analiza elementara a
textelor din Abecedar, citirea pe roluri. Analiza textelor literare și nonliterare din manualul școlar Limba
română, clasa a II-a. Analiza textelor literare și nonliterare din manualul școlar Limba română, clasa a III-a.
Analiza textelor literare și nonliterare din manualul școlar Limba română, clasa a IV-a. Procedee de selectare
și adaptare a datelor biografice despre scriitori pentru elevii claselor I - II-a. Procedee de selectare și adaptare
a datelor biografice pentru elevii claselor a III-a - IV-a. Lecturarea corectă, fluentă, conștientă, expresivă.
Citirea pe roluri și înscenarea unor fragmente din textele literare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea, training-ul, brainstorming, explicaţia, clastering-ul, conversaţia euristică, dezbaterea,
problematizarea, studiul de caz, explozia stelară, jocul de rol, exerciţiul, simulare; modelare; proiectare etc.
Strategii de evaluare
Proiecte de grup în baza manualelor școlare de Limba română,clasele I-IV, prezentare; eseul; metoda
portofoliului - date biografice ale scriitorilor din manualele școlare, fișe de lectură; metoda interviului
(lecturare, recitare).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Corlăteanu,N., Melniciuc,I.,Lexicologia.-Chișinău,1992.
2. Curriculum şcolar, clasele I – IV. - Сhişinău, 2010. http://www.edu.md/ro/curriculum-nationalmodernizat-2010/
3. Manualele școlare pentru clasele I-IV. http://www.ctice.md/ctice2013/?page_id=1690
4. Şerdean, I., Didactica limbii române în şcoala primară. - Bucureşti, 2000, 278 pag.
Opţională:
1. Ciupercă, L., Gramatica limbii române,noțiuni de prozodie și teorie literară,-Iași,1998,114 pag.
2. Fierascu,A., În lumea cărților.-București,2005.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.03.O.029

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Caligrafia (curs practic)
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
Harea Maria, conf. univ.
Popa Natalia, lector

Anul

Semestru
l

Total ore

II

III

60

Total ore
contact direct
studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul practic de Caligrafie constituie una din componentele de baza ale disciplinei Limba și literatura
română în clasele primare. Viitoarele cadre didactice din treapta învățământului primar trebuie să posede
competențe profesionale în ceea ce privește scrierea caligrafica pe caietele elevilor(model) și pe tabla clasei.
Rolul şi importanţa cerinţelor igienice în procesul de realizare a scrisului caligrafic. Verbalizarea
traseului de scriere caligrafică a literelor mici şi mari de mîna. Limbajul metodologic aplicat in procesul de
predare a grafismelor. Rolul scrisului caligrafic în formarea personalităţii micului şcolar. Formarea abilitaţilor
de scriere caligrafică - competenţe profesionale.
Toate lucrările practice vor fi realizate numai prin exersarea individuală de către student în cadrul
lecţiilor practice, pe caiete de clasa întîi.
Cursul practic de Caligrafie se integrează cu ușurința în programul de studii la specialitatea Pedagogie
în învățămîntul primar.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Posedarea limbajul specific cursului de scriere caligrafică.
 Clasificarea regulile grafice de scriere a literelor mici şi mari de mînă
 Scrierea caligrafică cu respectarea etapele de scriere a literelor
 Verbalizarea corectă a traseului grafic de scriere a literelor de mînă.
 Manifestarea spiritului în alegerea caietelor si instrumentelor de scris pentru elevii de claselor
primare.
Finalităţi de studii
 Să cunoască importanţa scrisului in dezvoltarea personalităţii micului şcolar.
 Să aplice metode, procedee, tehnici eficiente în procesul de formare a scrisului caligrafic.
 Să analizeze componenţa grafică a literelor mici şi mari de mînă.
 Să analizeze dificultăţile în scrisul copilului şi să propună modalităţi de reeducare.
 Să explice elevilor, părinţilor importanţa cerinţelor igienice,exercițiilor de relaxare a degetelor în
timpul scrisului.
 Să identifice calitatea caietelor și instrumentelor de scris pentru formarea scrisului caligrafic.
 Să evalueze calitatea scrisului de mână.
 Să integreze scrisul caligrafic cu cel ortografic şi gramatical.
 Să fie conştient de formarea sa profesională.
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască particularităţile psihofiziologice ale şcolarului mic. Sa cunoască metode
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si procedee de lucru cu micul școlar în procesul de predare-învățare. Studenţii trebuie să aibă unele
deprinderi de aranjare estetică a textului scris pe pagina caietului,să cunoască cerințele fata de poziția corectă
în bancă și reprezentări spațiale.
Repartizarea orelor de curs
Particularităţile psihofiziologice ale micilor școlari la învăţarea scrisului ca tehnică psihomotrică. Realizarea
elementelor pregătitoare pentru scriere și verbalizarea traseului.Etapele învățării sunetului și a literei. Scrierea
legată. Caligrafia cifrelor. Etapele de realizare a exercițiilor de scriere.Scrierea caligrafică pe tabla liniată cu
verbalizarea traseului.
Metode și tehnici de predare și învățare
Training-ul, brainstorming, explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea, studiul de
caz, explozia stelară, jocul de rol, exerciţiul, simulare; modelare; proiectare etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza prin diverse metode – orale, scrise, practice (explicația, conversația, activitatea de
lucru individual, prezentarea produselor activității etc. ) și forme de organizare (individuală, de grup).
Condiții de admitere pentru evaluarea finală: prezenţă activă la seminar; prezenţă obligatorie la evaluările
formative (2 evaluări) și la alte lucrări scrise, anunţate din timp; obţinerea notei minime 5 la activitățile de
studiu individual și la cele de seminar.
Nota semestrială se constituie din nota de la două evaluări formative obligatorii, notele pentru răspunsurile
orale, pentru realizarea lucrărilor practice şi scrise la seminare, notele pentru studiul individual.
Forma finală de evaluare este examenul scris. Lucrarea finală constă din: 40% - Lucrarea finală de examen,
transcrierea unui text pe caiet de clasa I şi scrierea caligrafică la tablă. 40% - Interviuri orale la seminarii,
verbalizarea traseului grafic al literelor, scrierea caligrafică pe caiete. 10% - Exerciţii de scriere caligrafică la
tablă. 10% - Participarea la discuţii.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Ajuriaguerra, J., Auzias, M., Denner, A., Scrisul copilului. Evoluţia scrisului şi dificultăţile sale, vol. I,
E.D.P., Bucureşti, 1980, 279 pag.
2. Buruiană M., et. al. Caiet de scriere,Prut Internațional,Chișinău, 2015.
3. Curriculum şcolar, clasele I – IV. - Сhişinău, 2010.
4. Șerdean,I., Didactica limbii române în şcoala primară. - Bucureşti, 2000, 278 pag.
5. Organizarea procesului educațional în învățămîntul preșcolar și primar (scrisoare metodică, M.E. 20152016)
Opţională:
1. Athanasiu, A., Tratat de grafologie. Cunoaşterea personalităţii prin scris, Editura Humanitas, Bucureşti,
1996, 301 pag.
2. Harea, M., Caiet de scriere, Lumina, Chişinău, 2011.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

PÎP (învățămînt cu frecvență redusă)
I (licență)
Didactica matematicii I
facultatea Pedagogie, catedra Pedagogia Învățămîntului Primar
Ludmila Ursu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Tatiana Dubineanschic, doctor în pedagogie, conferențiar
Cadre didactice implicate
universitar; Lilia Cîrlan, lector superior.
e-mail lursu@mail.ru: rusuleac@yahoo.com; lileacirlan@mai.ru

Codul
cursului
S.03.O.030

Număr de
credite
ECTS
6

Total ore

Anul

Semestru
l

Total ore

II

III

180

contact direct

studiu individual

36

144

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Didactica matematicii I se încadrează în seria disciplinelor cu același generic care vizează toate
disciplinele treptei primare de învățămînt. În cadrul cursului, conținuturile de învățare din cursul primar de
matematică sunt abordate din punct de vedere teoretico-matematic, metodologic, iar în rezultat, studenții își
formează capacități cognitive, afective, motivaționale, care împreună cu trăsăturile de personalitate
asigură formarea competențelor profesionale necesare desfășurării unei activități didactice eficiente.
Competente dezvoltate în cadrul cursului
 Înțelegerea și interpretarea demersurilor metodologice de predare a unităților de conținut prevăzute
curricular la matematică în clasele primare.
 Proiectarea și realizarea optimă a activității didactice la matematică, integrînd achiziții
psihopedagogice generale și metodologice specifice cursului primar de matematică.
 Analiza critică, modificarea și conceperea materialelor și mijloacelor de învăţămînt specifice studierii
matematicii în clasele primare.
 Identificarea problemelor aferente procesului de predare-învățare-evaluare a matematicii în clasele
primare și a soluțiilor adecvate.
 Evaluarea activității didactice și a performanțelor elevilor, utilizînd metode și instrumente de
evaluare adecvate.
 Utilizarea conceptelor și a limbajului specific metodologic în contexte diverse.
Finalităţi de studii
 Să distingă elementele conceptuale predării-învăţării matematicii în clasele primare, analizînd
documentele reglatorii, manualele școlare etc.
 Să relateze despre metodologia predării-învățării-evaluării conținuturilor matematice specifice claselor
I-II, care vizează principalele domenii de conținut: numerația numerelor naturale, operații cu numere
naturale, rezolvare de probleme cu numere naturale, elemente intuitive de geometrie și măsurări.
 Să analizeze din punct de vedere metodologic conţinuturile matematice propuse curricular.
 Să analizeze sistemele de exerciții și probleme de matematică în baza cerințelor și a principiilor de
structurare.
 Să rezolve sarcini pentru cursul primar de matematică, aferente conținuturilor abordate metodologic,
prin aplicarea tehnicilor şi algoritmilor studiaţi.
 Să elaboreze demersuri didactice (lecții, secvențe de lecție) pentru unitățile de conținut studiate,
integrînd judicios cerințele metodologice de predare-învățare-evaluare a conținuturilor date.
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 Să realizeze evaluarea și autoevaluarea aplicării demersurile didactice (lecții, secvențe de lecție)
elaborate/asistate pentru unitățile de conținut studiate, propunînd soluții de îmbunătățire.
 Să aplice metode și instrumente adecvate de evaluare a performanțelor elevilor la matematică.
 Să elaboreze materiale didactice necesare studierii numerației numerelor naturale și operațiilor
aritmetice (riglete, abac, seturi de figuri geometrice etc.).
 Să propună soluții didactice pentru depășirea dificultăților, întîlnite de către elevi, în studierea
conținuturilor abordate metodologic.
 Să utilizeze corect elementele limbaj matematic şi metodologic în prezentarea, proiectarea, evaluarea
activităţilor cu conţinut matematic.
Precondiții
Pentru atingerea finalităților, studentul trebuie să aibă formate competențe aferente cursurilor universitare:
Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării,
Praxiologia matematicii
Unități de curs
Concepţia didactică a cursului primar de matematică. Elemente pregătitoare pentru formarea conceptului de
număr natural. Metodologia formării conceptului de număr natural în clasa I. Metodologia studierii
numerației numerelor naturale în clasele I-II. Metodologia formării noțiunii de adunare și scădere în clasa I.
Metodologia activității de rezolvare a problemelor simple de adunare și scădere. Metodologia formării
noțiunii de înmulțire și împărțire a numerelor naturale. Metodologia studierii legăturii dintre operațiile
aritmetice în clasele I-II. Metodologia rezolvării problemelor simple de înmulțire și împărțire. Formarea
capacităţilor de calcul legate de adunarea și scăderea netabelară a numerelor natural în clasele I-II.
Metodologia rezolvării problemelor compuse cu cele patru operații aritmetice. Metodologia studierii
elementelor intuitive de geometrie, a mărimilor și măsurilor în clasele I-II. Metodologia studierii ordinii
efectuării operațiilor.
Metode și tehnici de predare și învățare
Metodele și tehnicile de predare și învățare se vor selecta din perspectiva paradigmei centrării pe cel ce
învață, reieșind din necestățile și interesele studenților. În preponderență vor fi utilizate metode interactive,
de explorare directă. Studenților le vor fi puse la dispoziție resurse informative, suport de curs (atît în format
electronic, cît și formă tipărită) mijloace didactice corespunzătoare. Pentru facilitarea receptării informației
în cadrul lecțiilor va fi utilizată multimedia . În cadrul lecțiilor de curs și seminarelor vor fi utilizate diverse
forme de organizare a activității studenților: frontal, în grup și individual.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza prin diverse metode – orale, scrise, practice (explicația, conversația euristică,
testarea, activitatea de lucru individual, prezentarea produselor activității etc.) și forme de organizare
(individuală, de grup).
Condiții de admitere pentru evaluarea finală: prezenţă activă la seminar; prezenţă obligatorie la
evaluările formative (2 evaluări) și la alte lucrări scrise, anunţate din timp; obţinerea notei minime 5 la
activitățile de studiu individual și la cele de seminar.
Nota semestrială se constituie din nota de la două evaluări formative obligatorii, notele pentru
răspunsurile orale, pentru realizarea lucrărilor practice şi scrise la seminare, notele pentru studiul individual.
Forma finală de evaluare este examenul scris. Lucrarea finală constă dintr-un test cu aproximativ 10
itemi, ce integrează trei domenii cognitive – cunoaștere și înțelegere, aplicare, integrare.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - nota semestrială, 40% - nota de la examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Curriculum școlar, clasele I–IV. Chișinău: Lumina, 2010.
2.
Ghid pentru implementarea Curriculumului modernizat în clasele I-IV. Chișinău, 2011.
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Bantova, M. A., Beltiucova, A. M. Metodica predării matematicii în clasele primare. Chișinău:
Lumina, 1977.
4.
Dascălu Gh., ş.a. Metodica predării matematicii în clasele primar. Chişinău: Lumina, 1995.
5.
Ursu, L., Lupu I., Iasinschi, Iu. Manuale de matematică pentru clasele I – IV. Chişinău: Prut
Internaţional, 2011 – 2015.
6.
Ursu, L., Cecoi, V. Metodica predării Matematicii şi Ştiinţelor în clasele primare. Sinteze. Chişinău:
UPS „I. Creangă”, 2004.
Opţională:
1.
Călugăriţa, A. Exerciţii şi probleme de matematică pentru elevii claselor I-IV. Bucureşti:
Universal Pan, 1998.
2. Neagu, M., Mocanu M. Metodica predării matematicii în ciclul primar. Iași: Polirom, 2007.
3.
Schneider, Gh. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică pentru clasele I-V. Cimişlia, 1992.
4.
Ursu, L., Lupu I., Iasinschi, Iu. Matematică. Ghid pentru învățători și părinți (clasele I-IV).
Chișinău: Prut Internaţional, 2004 – 2008.
5. Байрамукова, П.У. Методика обучения матешатике в начальных классах: курс лекций. Ростовна-Донув: Февикс, 2009.
6. Белошистая, А.Б. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций: уне6. посо6ие
для студентов вузов, о6учающихся по спец. Педагогика и методика нанального о6разования.
Москавa: Издательский центр Владос, 2007.
7.
Груденов, Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики. Москва:
Просвещение, 1990.
8.
Истoминa, H.Б. Мeтoдика oбуreния мaтeмaтикe в нaчaльных клaссах Учеб. пoсoбиe для
стyд. сpед. и высш. пед. учеб. Заведений – 4-е изд., стepеoтип. Москавa: Издaтeльский центp
„Aкадeмия”, 200l.
3.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

U.04.A.033

Număr de
credite ECTS
3

Anul

II

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Științe politice
Ştiinţe filosofice şi economice
L. Noroc, dr. conf.
Dr. B. Ţîrdea, dr. conf. S. Balan
larisa.noroc@gmail.com
Semestrul

IV

Total ore

90

contact
direct
18

Total ore
Studiu
individual
72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile democratizării regimului politic din Republica Moldova, accesul cetăţenilor în viaţa politică,
dar şi orientarea umanitară a învăţământului, cursul este important pentru a extinde cunoştinţele studentului în
domeniul politic şi dezvoltarea aptitudinilor noi de formare profesională. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” este o instituţie de orientare socio-umanistică, or cursul de Politologie este unul important pentru
cultivarea politică a cetăţeanului şi educaţia civică a cadrului didactic, care va promova valorile democratice în
rândurile elevilor. Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, cu
iniţiativă, capabile să se implice conştient în viaţa politică în calitate de subiecţi ai societăţii civile. Cursul are
conexiune cu disciplinele de istorie şi geografie, filosofie, psihologie, economie, unde componenta politică este
importantă pentru studierea în ansamblu a sistemelor politice a unui stat.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Familiarizarea tinerei generaţii cu valori politice general-umane;
 Educarea unei intelectualităţi ce ar poseda o cultură politică civilizat-democratică, o mentalitate nouă,
viziune modernă cu privire la procesele politice internaţionale;
 Perceperea obiectivă a puterii politice, formelor de organizare şi conducere a societăţii contemporane;
 Trezirea interesului ştiinţific faţă de viaţa politică;
 Însuşirea calităţilor analitice privind activitatea componentelor vieţii politice;
 Necesitatea aprofundării pe viitor a concepţiilor sale în domeniul ştiinţei politice;
 Elaborarea iscusinţei de a opera cu terminologia politică şi a argumenta poziţiile personale conceptuale;
 Formarea anumitor aptitudini necesare pentru activitatea socială, participarea în practica politică a ţării;
 Educaţia politică în spiritul valorilor democratice.
Finalităţi de studii
 Să aprecieze fenomenele politice din realitatea contradictorie de pe poziţii obiectiv-ştiinţifice, general
umane;
 Să determine ştiinţific baza conceptuală, platformele ideologice în activitatea practică a diferitor partide
politice;
 Să evalueze activitatea instituţiilor politice, să posede aptitudini de a compara procesule politice
mondiale;
 Să analizeze documentele politice;
 Să posede iscusinţă de a polemiza pe teme politice;
 Să aplice perceperile, însuşirile în activitatea profesională;
 Să fie toleranţi faţă de ideile, doctrinele, opiniile politice străine;
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 Să aibă o cultură politică demnă de personalitate al statului democratic;
 Să se integreze în statul de drept şi să se manifeste ca subiecte active ale societăţii civile;
 Să învingă rudimentele gândirii totalitare, xenofobiei, duşmaniei faţă de politică;
 Să analizeze dinamica proceselor şi sistemelor politice contemporane.
Precondiții
Disciplinele anterior studiate care vor contribui la studierea eficientă a cursului de Politologie sunt
disciplinele de Istorie (antică, medievală, universală, contemporană, civică), Economie (Educaţia economică,
Managementul resurselor umane, Bazele micro şi macroeconomiei etc.), Culturologie, Istoria ideilor filosofice.
În cadrul disciplinelor menţionate studenţii au avut posibilitatea de a fi iniţiaţi în evoluţia instituţiilor politice,
cauzele apariţiei unor idei politice cu impact asupra gândirii umane, transformării regimurilor şi sistemelor
politice. Ei au obţinut cunoştinţe elementare despre stat, forme de guvernare, doctrine politice, valori general
umane, sisteme economice, forme de proprietate etc., care sunt necesare de a fi cunoscute pentru o înţelegere
mai bună a cursului Politologie. Studenţii trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală precum: analiza
critică a unor texte cu caracter politico-istoric, discursuri, informaţii mass-media; înţelegerea ideilor şi valorilor
democratice/ nedemocratice); argumentarea opiniilor, părerilor; schiţarea programelor alternative de conducere,
constatarea avantajelor şi dezavantajelor tipurilor de state, regimuri politice, organizarea independentă a
activităţii de învăţare etc. În cadrul prelegerilor şi seminarelor se va determina nivelul de pregătire teoreticometodologic, axiologic al studenţilor şi în baza căruia se vor dezvolta cunoştinţe şi priceperi noi.
Unităţi de curs:
1. Obiectul de studiu, metoda şi funcţiile politologiei
2. Etapele de evoluţie a gândirii politice
3. Doctrine politice contemporane
4. Puterea politică şi mecanismul realizării ei
5. Sistemul politic şi regimul politic
6. Statul şi societatea civilă
7. Partidele politice şi sistemele de partid
8. Liderismul politic şi elita politică
9. Cultura politică şi socializarea politică
10. Alegerile şi sistemele electorale
11. Politica naţională şi relaţiile interetnice
12. Politica mondială şi relaţiile internaţionale
Strategii de predare şi învăţare
5. Prelegeri interactive cu aplicarea TIC.
6. Organizarea dezbaterilor, situaţii problematice.
7. Prezentări de filme documentare tematice.
8. Transmiterea textelor de prelegeri, materialelor PowerPoint prin poşta electronică a studentului.
9. Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Evaluări iniţiale (eseu, test), evaluare formativ-continuă (lucrare de control, test), evaluare sumativcumulativă/finală (portofoliu, test, răspuns oral, examen).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Adrian Păulescu. Introducere în politologie, Bucureşti, 2002.
2.
Ball T., Dagger R. Ideologii politice şi idealul democratic. Iaşi: Polirom, 2002.
3. Miller D. Enciclopedia Blackwell a gândirii politice. Bucureşti: Humanitas, 2000.
4.
Mu
ngiu-Pippidi A. Doctrine politice. Iaşi: Polirom, 1998.
5. Negru Gh. Politologie. Chişinău: Editura Evrica, 2009.
6.
Ţîr
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dea B., Noroc L. Politologie. Curs de prelegeri. Chişinău: Elan Poligraf, 2008.
7. Vâlsan C. Politologie. Bucureşti: Editura Economică, 1997.
8. Voiculecu M. Tratat de politologie. Bucureşti: Ed. Universitară, 2002.
Opţională
1. Girardet R. Mituri şi mitologii politice. Iaşi: Institutul European, 1997.
2. Lijphart A. Democraţia în societăţile pluraliste. Iaşi: Polirom, 2002.
3. Courtois St. Dicţionarul comunismului. Bucureşti: Polirom, 2008.
4. Iliescu Ana-Paul, Socaciu Emanuil-Mihail. Fundamentele gândirii politice moderne. Iaşi: Polirom, 1999.
5. Almond G., Verba S. Cultura civică. Bucureşti: Style, 1996.
6. Andrievschi V., Ţîrdea B. Campania electorală eficientă. Teorie şi practică. Chişinău: Elan Poligraf, 2010.
7. Borţun D. Psihologia comunicării. Bucureşti, 2003.
8. Chistruga I. Problema apariţiei şi dezvoltării societăţii civile. (Aspectul filosofico-politic). Autoref. tezei de
dr. în şt. politice. Chişinău, 1997, 13 (3)
9. Ghidul tânărului lider politic. Chişinău:[s.n. ], 2002.
10. Marin C. Societatea civilă: între mit politic şi pledoarie socială. Chişinău: Epigraf, 2002.
11. Moşneaga V. Partidele politice şi Parlamentul Moldovei: aspecte juridice ale interacţiunii. În: Aspecte ale
practicii parlamentare, relaţiile dintre Parlament şi Guvern. (Republica Moldova) Culegere de materiale. East
West parliamentary Practice Project. Chişinău, 1997.
12. Popescu G., Duminică D. femeia – lider în viaţa politică internaţională. Piteşti: Editura Universităţii din
Piteşti, 2001.
13. Şleahtiţchi M. Liderii. Chişinău: Ştiinţa, 1998.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

U.04.A.034

Număr de
credite
ECTS
3

Anul

II

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Politologie
Ştiinţe filosofice şi economice
L. Noroc, dr., conf.
dr. B. Ţîrdea, dr. conf. S. Balan
larisa.noroc@gmail.com
Semestr
ul
IV

Total ore

Total ore
contact direct

90

18

Studiu
individual
72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile democratizării regimului politic din Republica Moldova, accesul cetăţenilor în viaţa
politică, dar şi orientarea umanitară a învăţământului, cursul este important pentru a extinde cunoştinţele
studentului în domeniul politic şi dezvoltarea aptitudinilor noi de formare profesională. Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de orientare socio-umanistică, or cursul de Politologie
este unul important pentru cultivarea politică a cetăţeanului şi educaţia civică a cadrului didactic, care va
promova valorile democratice în rândurile elevilor. Disciplina nominalizată va contribui la formarea
persoanelor multilateral dezvoltate, cu iniţiativă, capabile să se implice conştient în viaţa politică în calitate de
subiecţi ai societăţii civile. Cursul are conexiune cu disciplinele de istorie, geografie, filosofie, psihologie,
pedagogie, economie, unde componenta politică este importantă pentru studierea în ansamblu a sistemelor
politice a unui stat.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni specifici ştiinţei politice;
Familiarizarea tinerei generaţii cu valori politice general-umane;
Posedarea informaţiei cu privire la principiile de clasificare a structurilor politice;
Capacităţi
Evidenţierea cauzelor care generează constituirea regimurilor politice, formelor de guvernare, structurilor
politice;
Însuşirea calităţilor analitice privind activitatea componentelor vieţii politice;
Structurarea discursului public;
Iscusinţei de a opera cu terminologia politică şi a argumenta poziţiile personale conceptuale;
Atitudini
A-şi manifesta poziţia faţă de regimurile politice din diferite state;
Exprimarea poziţiei civice faţă de procesele politice din ţară;
Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la procesele politice internaţionale;
Trezirea interesului ştiinţific faţă de viaţa politică;
Finalităţi de studii
Să reliefeze cauzele ce determină evoluţiile politice din lume;
Să stabilească raporturi dintre politică, cultură, mentalitate socială;
Să delimiteze şi să efectueze clasificarea structurilor politice;
Să analizeze după principiul obiectivităţii regimurile politice, formele de guvernare;
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Să evidenţieze avantajele şi dezavantajele funcţionării structurilor politice;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală precum: analiza critică a unor texte cu caracter
istoric/politic, discursuri; înţelegerea ideilor şi valorilor democratice/ nedemocratice); argumentarea opiniilor,
părerilor; schiţarea programelor alternative de conducere, organizarea independentă a activităţii de învăţare
etc. În cadrul prelegerilor şi seminarelor se va determina nivelul de pregătire teoretico-metodologic, axiologic
al studenţilor şi în baza căruia se vor dezvolta cunoştinţe şi priceperi noi.
Unități de curs
Obiectul de studiu, metoda şi funcţiile politologiei. Etapele evoluţiei gândirii politice. Doctrine politice
contemporane. Puterea politică şi mecanismul realizării ei. Sistemul politic şi regimul politic. Statul şi
societatea civilă. Partidele politice şi sistemele de partid. Liderismul politic şi elita politică. Cultura politică şi
socializarea politică. Alegerile şi sistemele electorale. Politica naţională şi relaţiile interetnice. Politica
mondială şi relaţiile internaţionale.
Metode și tehnici de predare și învățare
10. Prelegeri interactive cu aplicarea TIC.
11. Organizarea dezbaterilor, situaţii problematice.
12. Prezentări de filme documentare tematice.
13. Transmiterea textelor de prelegeri, materialelor PowerPoint prin poşta electronică a studentului.
Strategii de evaluare
- Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează
în formă de teste, lucrări de control, efectuarea studiului de caz, eseuri, referate, portofolii, răspunsuri la
seminarii etc.
(60% din nota finală).
- Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral sau scris la examene, sau prin
organizarea de teste, lucrări de control etc.
(40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Ţârdea B., Noroc L., Politologie. Curs de prelegeri. Chişinău, 2008.
2. Voiculescu M., Tratat de politologie, Ed.Universitară, Bucureşti, 2002.
3. Cristian Preda. Introducere în știința politică. Colleyium. Polirom, 2013.
4. Teresa Fischer. Știința politică. Probleme, concepte, teorii. Polirom, 2007.
5. Valeriu Moșneaga, Gheorghe Rusnac, Politologie. Chișinău, CEP. USM, 2008.
6. Cornea Sergiu., Introducere în politologie. Cahul, USC, 2008.
7. Enciu N., Politologie: Curs universitar.. Chișinău, Civitas, 2005.
8. Пугачев В., Соловьев А. Введение в политологию. Москва, 2003.
Opţională:
11.Iliescu Ana-Paul, Socaciu Emanuil-Mihail, Fundamentele gândirii politice moderne. Iași, Polirom,
1999.
12.Manual de știință politică. Ed. Robert E.Goodin, Hans-Dietei Klingemen. Iași, Polirom, 2005.
13.Сака В., Политическая наука в Молдове тематическое и инструментальное измерение.
Кишинэу, CEPUSM, 2004.
14.Гаджиев К.С., Политология. Москва: Логос, 2004.
Пушкарев Г.В., Политология. Москва, 2002.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.04.O.035

Număr de
credite
ECTS
4

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Metodologia cercetării psihopedagogice
Pedagogie / Pedagogia Învățămîntului Primar
Nina Garștea, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
nina_garstea@mail.ru, garsteanina@gmail.com

Anu
l

Semestru
l

Total ore

II

IV

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina de studiu Metodologia cercetării psihopedagogice contribuie la formarea competenței de
cercetare în contextul pregătirii studenţilor pedagogi pentru realizarea cercetărilor în cadrul tezelor de an și de
licenţă. Cursul este studiat în același semestru în care studenții elaborează teza de an, fapt care facilitează
acest demers investigațional.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. Înțelegerea specificului și structurii cercetării psihopedagogice.
2. Aplicarea metodelor de cercetare la etapa de constatare a experimentului pedagogic.
3. Argumentarea alegerii problemei de cercetare şi formularea elementelor aparatului categorial de noţiuni.
4. Cunoaşterea şi respectarea etapelor și cerinţelor în elaborarea tezelor de an și de licenţă.
5. Elaborarea raportului de cercetare.
6. Cultivarea curiozităţii epistemice şi obţinerea experienţei de cercetător.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- să definească cercetarea psihopedagogică și să cunoască funcţiile, principiile şi legităţile de efectuare a
cercetărilor psihopedagogice;
- să identifice tipurile şi specificul cercetării psihopedagogice;
- să descrie algoritmul de realizare a cercetării psihopedagogice și să proiecteze conţinutul cercetării
psihopedagogice;
- să distingă conceptul de metodă, tehnică, instrument de cercetare și să aplice diverse metode de cercetare
psihopedagogică;
- să stabilească relaţii dintre elementele aparatului categorial de noţiuni;
- să realizeze analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării în baza experimentului pedagogic de
constatare;
- să prezinte rezultatele cercetării în cadrul unui raport de cercetare;
- să dezvolte noi motivaţii de cercetare psihopedagogică;
- să demonstreze rolul cercetării psihopedagogice în activitatea învăţătorului claselor primare.
Precondiții
Pentru atingerea finalităților, studentul trebuie să posede competențe din cursurile universitare de
Tehnologii informaționale, Cultura comunicării pedagogice, Psihologia vîrstelor.
Unități de curs
1. Delimitări conceptuale ale cercetării psihopedagogice. Principiile şi legităţile de efectuare a cercetărilor
psihopedagogice.
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2. Metodele de cercetare psihopedagogică şi direcţiile lor de dezvoltare.
3. Structura cercetării psihopedagogice.
4. Sursele cercetării psihopedagogice.
5. Tipologia cercetărilor psihopedagogice.
6. Cerinţele şi etapele de elaborare a tezei de an.
7. Cerințele și etapele de elaborare a tezei de licență.
8. Tehnologia modelării şi efectuării experimentului pedagogic.
9. Prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute în cadrul cercetării psihopedagogice.
10. Raportul de cercetare. Modalități de prezentare și susținere a rezultatelor cercetării psihopedagogice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Strategii de predare și învăţare: inductive și deductive; conversativ-euristice, explicativ-investigative,
de descoperire independentă, de tip cognitiv-constructivist.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă: se apreciază gradul şi calitatea participării studenților în cadrul seminariilor:
discuţii, dezbateri, răspunsuri orale, lucrări practice; calitatea elaborării şi susţinerii referatului științific (I
probă), studiu de caz (a II-a probă) – 60%. Evaluarea finală: examen, presupune chestionare orală în baza
subiectelor din bilet – 40%.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Patraşcu D., Patrașcu L., Mocrac A. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. Chişinău:
Ştiinţa, 2003. 252 p.
2.
Labăr A., Popa N. L., Antonesei L. (coord.). Ghid pentru cercetarea educatiei. Iaşi: Polirom, 2009.
192 p.
3.
Rădulescu M. Metodologia cercetării științifice. Ed. a II-a. București: E.D.P., 2011. 224 p.
4.
Enăchescu E. Cercetarea științifică în educație și învățămînt. București: Ed. Universitară, 2012. 218
p.
5.
Regulament cu privire la teza de an. Chişinău: U.P.S. „I. Creangă”, 2008. 5 p.
6.
Ghid pentru realizarea și susținerea tezelor de licență. Chişinău: U.P.S. „I. Creangă”, 2014. 31 p.
Opţională:
1. Silistraru N. Cercetarea pedagogică: ghid metodologic. Chișinău: UST, 2012. 100 p.
2. Cerghit I. Metode de învăţămînt. Iaşi: Polirom, 2006. 320 p.
3. Şerbănescu A. Cum se scrie un text. Iaşi: Polirom, 2000. 120 p.
4. Bocșa E. Metode de cercetare în educație. Petroșani: Ed. Focus, 2009. 54 p.
5. Guguiam A., Zetu E., Cobreanca L. Întroducere în cercetarea pedagogică. Chişinău: Ed. Tehnică, 1993.145
p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.04.O.036

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Praxiologia matematicii II
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului Primar
Ludmila Ursu
Tatiana Dubineanschi, Lilia Cîrlan
lursu@mail.ru

Anu
l

Semestru
l

Total ore

II

4

60

Total ore
contact direct
studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina fundamentală „Praxiologia matematicii II” completează disciplina „Praxiologia matematicii
I” și realizează propedeutica disciplinei de specialitate „Didactica matematicii”, evocînd sub aspect
structuralist problemele de matematică pentru clasele I-IV și asigurînd funcționalitatea și personalizarea pe
domeniul didacticii matematicii a achizițiilor dobîndite în aceeași perioadă (sem. 2) în cadrul disciplinelor
fundamentale „Didactica generală”, „Didactica învățămîntului primar”, „Psihologia dezvoltării”.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Clasificarea problemelor de matematică pentru clasele I-IV
 Rezolvarea problemelor de matematică pentru clasele I-IV, utilizînd achiziţiile matematice
 Formularea problemelor de matematică pentru clasele I-IV, valorificînd achizițiile matematice și din alte
discipline preuniversitare, dar și experiența personală de viață
 Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, legate de rezolvarea problemelor de
matematică în clasele primare, integrînd achiziţiile matematice şi cele din domeniul psihopedagogic
 Optimizarea performanțelor în urma evaluării/autoevaluării rezultatelor activității de studiu a
colegilor/proprii
 Manifestarea unor comportamente favorabile formării profesionale .
Finalităţi de studii
 Să clasifice problemele de matematică pentru clasele I-IV pe categorii și tipuri
 Să identifice tipul oricărei probleme de matematică pentru clasele I-IV
 Să organizeze schematic, în mod optimal, datele oricărei probleme de matematică pentru clasele I-IV
 Să stabilească metodele posibile și metoda cea mai rațională de rezolvare a unei probleme
 Să rezolve orice problemă de matematică pentru clasele I-IV, scriind rezolvarea cu plan, cu justificări,
prin exercițiu
 Să comenteze mersul rezolvării problemei în limbaj matematic aferent
 Să modifice o problemă dată pentru îndeplinirea unor cerințe date
 Să formuleze o problemă pornind de la repere date
 Să evalueze/autoevalueze activități didactice de rezolvare a problemelor de matematică
 Să propună soluții de optimizare a activități didactice de rezolvare a problemelor de matematică
Precondiții
Cursul preuniversitar de matematică, Praxiologia matematicii I.
Unități de curs
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Probleme compuse cu operații relativ evidente. Probleme de înmulțire/împărțire a unei sume/diferențe la un
număr, de înmulțire a unui număr la o sumă/diferență. Probleme rezolvabile prin metoda figurativă. Probleme
cu mărimi proporționale.
Metode și tehnici de predare și învățare
Exercițiu, studiu de caz, demonstrația, portofoliu, RAI, rezolvarea în lanț etc.
Strategii de evaluare
Teste docimologice; dictări matematice; proiecte individuale; proiecte de grup; portofoliu.
Bibliografie
Obligatorie:
1. URSU, L. Praxiologia matematicii. Suport de curs (formă electronică)
2. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa I. Ch., Prut Internațional, 2014.
3. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a II-a. Ch., Prut Internațional,
2015.
4. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a III-a. Ch., Prut Internațional,
2012.
5. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a IV-a. Ch., Prut Internațional,
2013.
6. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, Ghid pentru învățători și părinți, clasa I. Ch., Prut
Internațional, 2008.
Opţională:
1. DĂNCILĂ E., DĂNCILĂ I. Matematică pentru bunul învăţător, ERCPres, Bucureşti, 2002.
2. URSU, L. Matematică, culegere de probleme și exerciții, clasa I. Ch., Prut Internațional, 2010.
3. URSU, L.; CECOI, V. Metodica predării matematicii și științelor în clasele primare. Sinteze – Chişinău:
UPS „Ion Creangă”, 2010.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.04.A.037

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Metodologia evaluării în învățămîntul primar
Pedagogie/Pedagogia învățămîntului primar
Teleman Angela, dr. conf. univ. ,
Curacițchi A., dr. conf. univ.
teleman25@mail.ru

Anul

Semestru
l

Total ore

II

IV

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La cursul Metodologia evaluării în învățămîntul primar studenţii urmează să fie familiarizați cu
direcțiile evaluării ca știință și metodologia realizării demersurilor evaluative în situații educaționale
concrete. Studenții își vor perfecţiona deprinderile de proiectare a unei lecții de evaluare, desfăşurare şi
autoevaluare a demersului didactic.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului






Înțelegerea, caracterizarea și definirea principalelor categorii de concepte teoretice și metodologice
specifice domeniului;
Structurarea aparatului conceptual într-un sistem coerent propriu, practicat în activitatea profesională;
Dobîndirea de abilități de a construi probe de evaluare în corespondența complexității obiectivelor
evaluate;
Interpretarea rezultatelor activităților evaluative orientate spre procesul și produsul învățării;
Conștientizarea impactului evaluării elevilor în planul dezvoltării personale, orientării școlare și integrării
socioprofesionale prin respectarea principiilor deontologice profesionale.
Finalităţi de studii
 Să definească conceptele teoretice specifice Metodologiei evaluării în învățămîntul primar:
evaluare școlară, funcții ale evaluării, operații ale evaluării, strategii de evaluare, rezultate ale
evaluării, etc;
 Să caracterizeze direcțiile și tendințele reprezentative ale evoluției evaluării școlare din învățămîntul
primar;
 Să integreze în practica școlară operațiile evaluării în contextul evaluării criteriale;
 Să structureze demersuri de evaluare prin construirea strategiilor de evaluare în situații evaluative
concrete;
 Să elaboreze instrumente de evaluare utilizînd diverse tehnici de evaluare, constituite din itemi de
categorie diversă;
 Să interpreteze rezultatele diverselor evaluări prin alcătuirea strategiilor ameliorative;
 Să aplice modalități de reducere a divergențelor în evaluarea educațională;
 Să aprecieze un demers didactic evaluativ realizat sau asistat.
Precondiții
Pentru a asculta acest curs:
 Studenţii au nevoie de cunoştinţe din domeniul Teoriei instruirii. Studenții au nevoie de deprinderi de
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a concepe şi construi un proiect didactic, în baza celor studiate la Didactica învățămîntului primar.
Unități de curs
Evaluarea școlară. Componentele evaluării școlare. Strategii de evaluare. Metode de evaluare tradiționale.
Metode de evaluare complementare. Testul docimologic. Evaluarea criterială. Lecția de evaluare în clasele
primare. Variabilitatea aprecierii rezultatelor școlare. Conduite didactice în evaluarea rezultatelor școlare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea, conversația euristică, studiu de caz, modelarea, simularea etc.
Strategii de evaluare
1. Evaluarea curentă (1): probă scrisă
2. Evaluarea curentă (2): probă scrisă și materialele protofoliului
3. Evaluarea finală: examen oral
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota medie de
la evaluările scrise şi orale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Curriculum şcolar, clasele I–IV.Chişinău:Lumina, 2010.
2. Ghid pentru implementarea Curriculumului modernizat în clasele I-IV. Chişinău, 2011
3. Concepţia Evaluării Rezultatelor Şcolare, aprobată de Colegiul Ministerului Educaţiei nr.12.2 din 26
octombrie 2006.
4. Cucoş C. Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Polirom, 2008.
5. Lisievici P. Evaluarea în învăţămînt: teorie, practică, instrumente. Bucureşti: Aramis Print S.R.L., 2002.
6. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare, Ghid metodologic. Chişinău: Liceum, 1997.
Opţională:
1. Bocoş M. Ionescu M. Tratat de didactică modernă. Piteşti: Paralela 45, 2009.
2. Bocoş M. Didactica disciplinelor pedagogice, un cadru constructivist. Piteşti: Paralela 45, 2008.
3. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Iaşi: Polirom,
2008.
4. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău-Bucureşti: Grupul Editorial Litera Internaţional, 2002.
5. Frumos F. Didactica. Fundamente şi dezvoltări cognitiviste. Iaşi: Polirom, 2008.
6. Guţu V. ş. a. Evaluarea standardelor educaţionale, Ghid metodologic. Chişinău, 2009.
7. Ionescu M., Radu I. ş. a. Didactica modernă. Ed. a II-a, Cluj-Napoca: Dacia, 2001.
8. Joiţa E. Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iaşi: Polirom, 2002.
9. Joiţa E. Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Bucureşti: Aramis, 2006.
10. Meyer G. De ce şi cum evaluăm. Iaşi: Polirom, 2000.
11. Radu I. T. Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: IPC, 2000.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.04.A.038

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învățămîntul primar
Licență
Docimologia
Pedagogie/Pedagogia învățămîntului primar
Teleman Aangela, dr. conf. univ.
Curacițchi Angela, dr., conf. univ.
teleman25@mail.ru

Anul

Semestru
l

Total ore

II

IV

90

Total ore
Contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La cursul de Docimologie studenţii urmează să fie familiarizați cu tendințele reprezentative ale evaluării ca
știință și metodologia realizării demersurilor evaluative în situații educaționale concrete. Studenții vor face
distincție între diferite forme ale evaluării randamentului școlar.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Înțelegerea și caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice și metodologice specifice
evaluării școlare;
 Structurarea aparatului conceptual într-un sistem coerent propriu, practicat în activitatea profesională;
 Dobîndirea de abilități de a construi probe de evaluare în corespondența complexității obiectivelor
evaluate;
 Interpretarea rezultatelor activităților evaluative orientate spre procesul și produsul învățării;
 Conștientizarea impactului evaluării elevilor în planul dezvoltării personale, orientării școlare și integrării
socioprofesionale prin respectarea principiilor deontologice profesionale.
Finalităţi de studii
 Să definească conceptele teoretice specifice Docimologiei: evaluare școlară, funcții ale evaluării,
operații ale evaluării, strategii de evaluare, rezultate ale evaluării, examen etc;
 Să caracterizeze direcțiile și tendințele reprezentative ale evoluției evaluării școlare din învățămîntul
primar;
 Să distingă principalele tipuri de examene școlare;
 Să integreze în practica școlară operațiile evaluării în contextul examinării naționale;
 Să investigheze programele de evaluare finală a rezultatelor școlare în învățămîntul primar;
 Să elaboreze instrumente de evaluare utilizînd diverse tehnici de evaluare, constituite din itemi de
categorie diversă;
 Să interpreteze rezultatele diverselor evaluări prin alcătuirea măsurilor de ameliorare;
 Să aplice modalități de reducere a divergențelor în examinarea școlară;
 Să aprecieze un demers didactic evaluativ realizat sau asistat.
Precondiții
Pentru a asculta acest curs:
 Studenţii au nevoie de cunoştinţe din domeniul Teoriei instruirii. Studenții au nevoie de deprinderi de
a concepe şi construi un proiect didactic, în baza celor studiate la Didactica învățămîntului primar.
Unități de curs
Evaluarea în educație. Procesualitatea evaluării școlare. Forme de evaluare a randamentului școlar. Examenul
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național pentru treapta primară. Programe internaționale de evaluare a rezultatelor școlare. Testul
docimologic. Prelucrarea și valorizarea datelor evaluării finale. Distorsiuni în aprecierea rezultatelor școlare.
Stiluri de evaluare în educație.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea, conversația euristică și catihetică, metoda proiectului, studiu de caz, modelarea, simularea etc.
Strategii de evaluare
4. Evaluarea curentă (1): probă scrisă
5. Evaluarea curentă (2): probă scrisă și materialele protofoliului
6. Evaluarea finală: probă scrisă
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota medie de
la evaluările scrise şi orale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Curriculum şcolar, clasele I–IV.Chişinău:Lumina, 2010.
2. Ghid pentru implementarea Curriculumului modernizat în clasele I-IV. Chişinău, 2011
3. Concepţia Evaluării Rezultatelor Şcolare, aprobată de Colegiul Ministerului Educaţiei nr.12.2 din 26
octombrie 2006.
4. Cucoş C. Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Polirom, 2008.
5. Lisievici P. Evaluarea în învăţămînt: teorie, practică, instrumente. Bucureşti: Aramis Print S.R.L., 2002.
6. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare, Ghid metodologic. Chişinău: Liceum, 1997.
Opţională:
1. Bocoş M. Ionescu M. Tratat de didactică modernă. Piteşti: Paralela 45, 2009.
2. Bocoş M. Didactica disciplinelor pedagogice, un cadru constructivist. Piteşti: Paralela 45, 2008.
3. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Iaşi: Polirom,
2008.
4. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău-Bucureşti: Grupul Editorial Litera Internaţional, 2002.
5. Frumos F. Didactica. Fundamente şi dezvoltări cognitiviste. Iaşi: Polirom, 2008.
6. Guţu V. ş. a. Evaluarea standardelor educaţionale, Ghid metodologic. Chişinău, 2009.
7. Ionescu M., Radu I. ş. a. Didactica modernă. Ed. a II-a, Cluj-Napoca: Dacia, 2001.
8. Joiţa E. Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iaşi: Polirom, 2002.
9. Joiţa E. Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Bucureşti: Aramis, 2006.
10. Meyer G. De ce şi cum evaluăm. Iaşi: Polirom, 2000.
11. Radu I. T. Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: IPC, 2000.
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Denumirea programului de studiu Pedagogie în învățămîntul primar
Ciclul I
Denumirea cursului Didactica limbii și literaturii române I
Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogia Învățămîntului Primar
Titular de curs Ciobanu Valentina, dr., conf. univ
Harea M., conf. univ., Teleman A., dr., conf. univ., Popa N.,
Cadre didactice implicate
lector univ.
e-mail valentinaciobanuandrei@yahoo.com
Codul cursului

S.04.O.039

Număr de
credite
ECTS
6

Anul

II

Semestrul

IV

Total ore

180

Total ore
contact direct

36

Studiu
individua
l
144

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Didactica limbii și literaturii române II contribuie la formarea competențelor profesionale
sub aspect teoretic și metodologic în scopul optimizării procesului de predare-învățare-evaluare a disciplinei
Limba și literatura română în clasele primare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Descrierea metodologiei specifice de predare-învățare-evaluare a disciplinei Limba și literatura română în
clasele primare.
 Integrarea teoriilor și metodologiilor avansate în procesul de proiectare a demersurilor didactice la limba
română în clasele primare.
 Aplicarea metodologiilor avansate la proiectarea integrată a disciplinei Limba și literatura română;
 Elaborarea strategiilor adecvate pentru formarea competenței de comunicare lingvistică și a competenței
lectorale;
 Evaluarea, în baza criteriilor date, a demersurilor didactice elaborate sau asistate, ce implică utilizarea
metodologiilor avansate la disciplina Limba și literatura română;
 Elaborarea unor recomandări metodologice în vederea optimizării procesului didactic la disciplina Limba
și literatura română în clasele primare.
Finalităţi de studii

să relateze despre sistemul de teorii și metodologii avansate în cadrul disciplinei Limba și
literatura română;

să selecteze și să aplice cele mai eficiente metode didactice în funcție de tipul lecției după
criteriul competenței;

să proiecteze lecții integrate la disciplina Limba și literatura română în clasele primare;

să valorifice strategiile recomandate de curriculum pentru studiul integrat al Limbii și literaturii
române;

să realizeze conexiunile inter-, intra- și transdisciplinare la lecțiile de Limba și literatura română;

să elaboreze diverse sarcini și probe de evaluare , în conformitate cu metodologia evaluării și cu
actele normative în vigoare.

să aplice cele mai avansate metode la evaluarea formării competențelor specifice disciplinei
Limba și literatura română în clasele primare.

să aplice metode alternative de evaluare la lecțiile de Limba și literatura română în clasele
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primare.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască conceptele lingvistice sub aspect științific și metodologic și să aibă
formate competențe de a analiza, proiecta și evalua cunoștințele elevilor din clasele primare.
Unități de curs
Concepția didactică a limbii și literaturii române pentru învățămîntul primar. Competența de comunicare.
Metodologia predării noțiunilor de propoziție, cuvînt, silabă, sunet. Perioada preabecedară. Metodologia de
predare a sunetului și a literei. Perioada abecedară. Metodologia predării conceptului de text. Perioada
postabecedară. Metodologia formării calităților citirii în clasa I. Scrierea funcțională în clasa I. Metodologia
predării elementelor simple de gramatică în clasa I. Metodologia predării elementelor simple de ortografie și
punctuație în clasa I. Repere teoretico-metodologice ale educației literar-artistice la elevii din clasele primare.
Textul literar-baza studiului integrat al disciplinei Limba și literatura română. Metodologia formării
conceptelor de teorie literară. Metodologia studierii textelor epice și cu conținut istoric. Metodologia studierii
textelor lirice în clasele primare. Repere teoretico-metodologice de îmbogățire a vocabularului la elevii din
clasele primare. Teoria și metodologia formării competenței de receptare a mesajului oral în diferite situații
de comunicare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Metodele și tehnicile de predare și învățare se vor selecta din perspectiva paradigmei centrării pe cel ce
învață, reieșind din necesitățile și interesele studenților. În preponderență vor fi utilizate metode interactive,
de explorare directă. Studenților le vor fi puse la dispoziție resurse informative, suport de curs (atît în format
electronic, cît și formă tipărită) mijloace didactice corespunzătoare. Pentru facilitarea receptării informației
în cadrul lecțiilor va fi utilizată multimedia . În cadrul lecțiilor de curs și seminarelor vor fi utilizate diverse
forme de organizare a activității studenților: frontal, în grup și individual.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare: Evaluarea curentă a licențiaților se va realiza prin diverse forme și metode:oral
și în scris: eseu, portofoliu, sesiuni de postere, chestionarea orală, participarea la realizarea sarcinilor de lucru
la fiecare temă, referate, prezentări în Power Point, lucrări scrise, proiecte didactice.
Condiții: prezența activă la seminarii, prezența obligatorie la evaluările curente.
Evaluările curente vizează:
1. Eseul - Evaluarea curenta I, care va include prima parte a conținuturilor curriculare la disciplina Didactice
limbii și literaturii române II, clasificate pe cele trei domenii cognitive: cunoaştere, aplicare şi analiză .
2. Proiectul didactic - Evaluarea curenta II, care va include partea a doua a conținuturilor curriculare la
disciplina Didactice limbii și literaturii române II, clasificate pe cele trei domenii cognitive: cunoaştere,
aplicare şi analiză .
Evaluarea finală se realizează la finele predării cursului Didactica limbii și literaturii române- probă
în formă orală ce constă din trei subiecte clasificate pe cele trei domenii cognitive: cunoaştere, aplicare şi
analiză.
Notele de la evaluările curente, notele pentru răspunsurile orale, notele pentru studiul individual, notele
pentru realizarea sarcinilor practice la seminarii vor forma o singură notă, care împreună cu cea de la examen
va constitui nota finală.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării
finale(examen), 60 % din notă constituie evaluările curente realizate pe parcursul semestrului, prin verificări
succesive (cel puţin 2 evaluări).
Bibliografie
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Obligatorie:
1. Cerghid I. Metode de învăţământ. Iaşi:Editura Polirom, 2006.
2. Nuța S. Metodica predării limbii române în clasele primare. București:
Editura Aramis, 2000.
3. Ilie E. Didactica limbii și literaturii române. Iași: Editura Polirom, 2000.
4. Şerdean I. Metodica predării limbii şi literaturii române în cl. I-IV. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 1992.
5. Șerdean, I. Didactica limbii și literaturii române în înv. primar. București: 2002.
Opţională:
1. Șeptelici Al. Limba și literatura română în clasele I-IV-a. Chișinău, 2009.
2. Vahova P. Metodica predării limbii moldoveneşti în clasele primare. Chişinău:
Editura Lumina, 1987.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Didactica matematicii II
facultatea Pedagogie, catedra Pedagogia Învățămîntului Primar
Ludmila Ursu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.
Tatiana Dubineanschi, doctor în pedagogie, conferențiar
Cadre didactice implicate
universitar; Lilia Cîrlan, lector superior.
e-mail lursu@mail.ru: rusuleac@yahoo.com; lileacirlan@mai.ru

Codul
cursului
S.03.O.030

Număr de
credite
ECTS
6

Total ore

Anul

Semestru
l

Total ore

II

III

180

contact direct

studiu individual

36

144

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Didactica matematicii II vine în continuarea cursurilor Didactica matematicii I și se încadrează în
seria disciplinelor cu același generic care vizează toate disciplinele treptei primare de învățămînt. În cadrul
cursului, conținuturile de învățare din cursul primar de matematică sunt abordate din punct de vedere
teoretico-matematic, metodologic, iar în rezultat, studenții își formează capacități cognitive, afective,
motivaționale, care împreună cu trăsăturile de personalitate asigură formarea competențelor profesionale
necesare desfășurării unei activități didactice eficiente.
Competente dezvoltate în cadrul cursului
 Înțelegerea și interpretarea demersurilor metodologice de predare a unităților de conținut prevăzute
curricular la matematică în clasele primare.
 Proiectarea și realizarea demersurilor didactice specifice matematice, integrînd achiziții psihopedagogice și de structurarea judicioasă a sistemului de exerciții și probleme din cursul primar de
matematică.
 Analiza critică, modificarea și conceperea materialelor și mijloacelor de învăţămînt specifice studierii
matematicii în clasele primare.
 Evaluarea activităților didactice și a performanțelor elevilor, utilizând metode și instrumente de
evaluare adecvate.
 Utilizarea conceptelor și a limbajului specific metodologic în contexte diverse.
Finalităţi de studii
 Să distingă elementele conceptuale predării-învăţării matematicii în clasele primare, analizînd
documentele reglatorii, manualele școlare etc.
 Să relateze despre metodologia predării-învățării-evaluării conținuturilor matematice specifice claselor
III-IV, care vizează principalele domenii de conținut: numerația numerelor naturale, operații cu numere
naturale, rezolvare de probleme cu numere naturale, elemente intuitive de geometrie și măsurări.
 Să analizeze din punct de vedere metodologic conţinuturile matematice propuse curricular.
 Să analizeze sistemele de exerciții și probleme de matematică în baza cerințelor și a principiilor de
structurare.
 Să rezolve sarcini pentru cursul primar de matematică, aferente conținuturilor abordate metodologic,
prin aplicarea tehnicilor şi algoritmilor studiaţi.
 Să elaboreze demersuri didactice (lecții, secvențe de lecție) pentru unitățile de conținut studiate,
integrînd judicios cerințele metodologice de predare-învățare-evaluare a conținuturilor date.
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 Să realizeze evaluarea și autoevaluarea aplicării demersurile didactice (lecții, secvențe de lecție)
elaborate/asistate pentru unitățile de conținut studiate, propunînd soluții de îmbunătățire.
 Să aplice metode și instrumente adecvate de evaluare a performanțelor elevilor la matematică.
 Să elaboreze materiale didactice necesare studierii numerației numerelor naturale și operațiilor
aritmetice (riglete, abac, seturi de figuri geometrice etc.).
 Să propună soluții didactice pentru depășirea dificultăților, întîlnite de către elevi, în studierea
conținuturilor abordate metodologic.
 Să utilizeze corect elementele limbaj matematic şi metodologic în prezentarea, proiectarea, evaluarea
activităţilor cu conţinut matematic.
Precondiții
Pentru atingerea finalităților, studentul trebuie să aibă formate competențe aferente cursurilor universitare:
Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării,
Praxiologia matematicii. Didactica matematicii I.
Repartizarea orelor de curs
Metodologia dictărilor matematice. Metodologia studierii numerației numerelor natural în clasele III-IV.
Formarea capacităților de calcul legate de adunarea și scăderea netabelară în clasele III-IV. Metodologia
studierii legăturii dintre operațiile aritmetice în clasele III-IV. Metodologia studierii împărțirii cu rest în clasa
a III-a. Formarea capacităților de calcul legate de înmulțirea și împărțirea netabelară în clasele III-IV.
Metodologia rezolvării problemelor cu mărimi proporționale în clasele III-IV. Metodologia studierii
mărimilor și unităților de măsură în clasele III-IV. Metodologia studierii elementelor intuitive de geometrie în
clasele III-IV. Metodologia studierii perimetrului poligonului. Metodologia rezolvării problemelor prin
metoda figurativă. Metodologia predării-învățării fracțiilor în clasa a IV-a.
Metode și tehnici de predare și învățare
Metodele și tehnicile de predare și învățare se vor selecta din perspectiva paradigmei centrării pe cel ce
învață, reieșind din necestățile și interesele studențlor. În preponderență vor fi utilizate metode interactive, de
explorare directă. Studenților le vor fi puse la dispoziție resurse informative, suport de curs (atît în format
electronic, cît și formă tipărită) mijloace didactice corespunzătoare. Pentru facilitarea receptării informației
în cadrul lecțiilor va fi utilizată multimedia . În cadrul lecțiilor de curs și seminarelor vor fi utilizate diverse
forme de organizare a activității studenților: frontal, în grup și individual.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza prin diverse metode – orale, scrise, practice (explicația, conversația, testarea,
activitatea de lucru individual, prezentarea produselor activității etc. ) și forme de organizare (individuală, de
grup).
Condiții de admitere pentru evaluarea finală: prezentă activă la seminar; prezentă obligatorie la
evaluările formative și la alte lucrări scrise, anunțate din timp; obținerea notei minime 5 la activitățile de
studiu individual și la cele de seminar.
Nota semestrială se constituie din nota de la două evaluări formative obligatorii, notele pentru
răspunsurile orale, pentru realizarea lucrărilor practice și scrise la seminare, notele pentru studiul individual.
Forma finală de evaluare este examenul oral. Discuția, organizată în cadrul examenului, se va axa pe
abordarea sarcinilor de tip reproductiv, productiv și creativ.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - nota semestrială, 40% - nota de la
examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Curriculum școlar, clasele I–IV. Chișinău: Lumina, 2010.
2. Ghid pentru implementarea Curriculumului modernizat în clasele I-IV. Chișinău, 2011.
3. Bantova, M. A., Beltiucova, A. M. Metodica predării matematicii în clasele primare. Chișinău: Lumina,
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1977.
4. Dascălu Gh., ş.a. Metodica predării matematicii în clasele primar. Chişinău: Lumina, 1995.
5. Ursu, L., Lupu I., Iasinschi, Iu. Manuale de matematică pentru clasele I – IV. Chişinău: Prut
Internaţional, 2011 – 2015.
6. Ursu, L., Cecoi, V. Metodica predării Matematicii şi Ştiinţelor în clasele primare. Sinteze. Chişinău:
UPS „I. Creangă”, 2004.
Opţională:
1. Călugăriţa, A. Exerciţii şi probleme de matematică pentru elevii claselor I-IV. Bucureşti: Universal Pan,
1998.
2. Neagu, M., Mocanu M. Metodica predării matematicii în ciclul primar. Iași: Polirom, 2007.
3. Schneider, Gh. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică pentru clasele I-V. Cimişlia, 1992.
4. Ursu, L., Lupu I., Iasinschi, Iu. Matematică. Ghid pentru învățători și părinți (clasele I-IV). Chișinău:
Prut Internaţional, 2004 – 2008.
5. Байрамукова, П.У. Методика обучения матешатике в начальных классах: курс лекций. Ростов-наДонув: Февикс, 2009.
6. Белошистая, А.Б. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций: уне6. посо6ие
для студентов вузов, о6учающихся по спец. Педагогика и методика нанального о6разования.
Москавa: Издательский центр Владос, 2007.
7. Груденов, Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики. Москва:
Просвещение, 1990.
8. Истoминa, H.Б. Мeтoдика oбуreния мaтeмaтикe в нaчaльных клaссах Учеб. пoсoбиe для стyд.
сpед. и высш. пед. учеб. Заведений – 4-е изд., стepеoтип. Москавa: Издaтeльский центp
„Aкадeмия”, 200l.
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Denumirea programului de studii Pedagogie în învățămîntul primar
Ciclul I
Denumirea cursului Științe filosofice
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului Primar/Științe politice și
Facultatea/catedra responsabilă de curs
economice
Titular de curs Buzinschi Elena, dr., conf. univ.
Cadre didactice implicate S.Roșca, M.Saboșciuc
e-mail nutel@list.ru
Codul
cursului
U.05.A.043

Număr de
credite
ECTS
3

Anu
l

Semestru
l

Total ore

III

V

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Științe filosofice va contribui la formarea unei concepţii adecvate despre lume, la pregătirea
teoretică și metodologică a specialistului cu studii universitare; va ajuta la orientarea în multiplicitatea şi
diversitatea fenomenelor naturale şi sociale din lume; va orienta spre studierea modalităților de gândire și
investigare, formată dintr-un ansamblu de noțiuni și idei, care tinde să cunoască și să înțeleagă sensul
existenței sub aspectele sale cele mai generale, o concepție generală despre lume și viață. Disciplina
nominalizată va contribui la formarea unui sistem analitic de cugetare, deprinderilor de cugetare logică, să
participe la discuții, polemici, la sintetizarea ideilor și valorilor general-umane.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea noţiunilor, categoriilor, limbajului filosofic.
Studierea domeniilor filosofiei: Ontologia, Gnoseologia, Praxiologia, Axiologia, Antropologia, Istoriei
filosofiei etc..
Cunoaşterea funcţiilor filosofiei: cognitive, educative, metodologice, axiologice, de generalizare, de
prognozare etc.
Studierea metodelor filosofice: socratică, dialectică, fenomenologică, hermeneutică, raţionalismului
critic, analizei lingvistice etc.
Conceperea problemei omului, a relaţiilor umaniste, inclusiv, a libertăţii, a creativităţii şi a culturii
elevului, studentului, pedagogului.
Cursul de Ştiinţe filosofice va contribui la formarea concepţiei despre lume a viitorului specialist
pedagog; la pregătirea lui metodologică şi spirituală.
Analiza comparativă a concepţiilor educaţionale, etice ale marilor gânditori pe parcursul secolelor.
Se creează şi se dezvoltă gândirea analitică cu privire la relaţiile sociale, spirituale, politice şi
economice la etapa contemporană.
Ştiinţele filosofice contribuie la realizarea standardelor de formare profesională în învăţământul
universitar.
Finalităţi de studii
Să înţeleagă conexiunea dintre filosofie şi disciplinele de specialitate: pedagogie, psihologie, istorie,
filologie etc..
În rezultatul studierii Ştiinţelor filosofice viitorul specialist cu studii universitare va avea o pregătire
teoretică, metodologică şi spirituală; va dispune de o viziune constructivă, realistă de analiză şi sinteză a vieţii
contemporane.
Studentul de azi, specialistul de mâine, concepe că filosofia ocupă locul central în contextul culturii
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spirituale, creează şi dezvoltă personalitatea pedagogului.
Să opereze cu noţiunile, categoriile, concepţiile filosofice necesare formării gândirii, culturii şi
educaţiei spirituale.
Să fie capabili să aplice cunoştinţele, competenţele acumulate în scopul dezvoltării profesionale
continui.
Să aplice metodele şi formele dialogului, polemicii, comunicării în procesul activităţii în învăţământul
public: gimnaziu, liceu, colegiu, universitate.
Precondiții
- Cunoștințele obținute prin predarea cursurilor de Pedagogie generală, Psihologie generală, Istorie
universală, Istoria culturii, Bazele micromacroeconomie, Științe politice etc.
- În cadrul disciplinelor nominalizate sunt analizate probleme ce țin de studierea termenilor om,
conștiință, individualitate, cultură, civilizație, valoare etc.
- Formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, a căuta și rezuma
sursele bibliografice, de organizare independentă a activității de învățare.
Unități de curs
Filosofia în contextul spiritualităţii umane. Logica. Însemnătatea ei şi raportul cu alte ştiinţe. Istoria
filosofiei: filosofia antică, filosofia medievală, filosofia modernă, filosofia română, filosofia contemporană.
Ontologia. Gnoseologia. Cunoaşterea ştiinţifică. Praxiologia. Conţinutul şi structura acţiunii umane.
Axiologia. Antropologia. Problema educaţiei în filosofie.
Metode și tehnici de predare și învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere, explicare cu aplicarea TIC.
2. Prelegerea clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
Ev. Inițială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada antică,
gândirea filosofică în perioada medievală.
Ev. sumativ-cumulativă/finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
I.Humă, Introducere în filosofie, Iaşi, 1992.
2. N.Bagdasar, Bogdan, Narly, Antologie filosofică. Filosofi străini. Chiş., 1995.
3. E.Puhă, Introducere în filosofie, Iaşi., 1993.
4. Filosofie, Ed.Didactică şi Pedagogică, 1991.
5. Jeanne Hersch, Mirarea filosofică. București, 1994.
6. Gh.Al.Cazan, Introducere în filosofie: filosofia antică, filosofia medievală, filosofia modernă până
la Kant. București, 2006.
Opţională:
1. Capcelea, Filosofia, Chiş., 2005.
2. Vlăduțescu Gh., O istorie a ideilor filosofice. București, 1990.
3. S.Roşca, Din istoria gândirii filosofice. Chişinău, 1998.
4. Problema educaţiei în filosofie, Chişinău, 2003.
5. S.Roşca, V.Cuşcă, Gândirea filosofică din Europa occidentală sec. XVII-XVIII, Chiş., 1993.
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Denumirea programului de studii Pedagogie în învățămîntul primar
Ciclul I
Denumirea cursului Probleme filosofice ale educației
Pedagogie/ Pedagogia Învățămîntului Primar/ Ştiinţe ale
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Educaţiei
Titular de curs Calaraș C., dr., conf. univ.
Cadre didactice implicate Cuznețov L., dr.hab., prof.univ.
e-mail c_calaras@mail.ru
Codul
Număr de
Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite
contact direct
Studiu individual
ECTS
U.05.A.044
3
III
5
90
18
72
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina de studiu Probleme filosofice ale educației ghidează formarea concepţiei despre lume şi viaţă,
orientează şi amplifică consolidarea cunoştinţelor şi a competenţelor educaţiei prin valori şi pentru valori; a
realizării analizei logice, hermeniutice şi euristice a conceptelor şi concepţiilor pedagogice, a fenomenului
educaţional prin prisma teoriilor filosofice. Scopul cursului constă în valorificarea potenţialului intelectual al
studenților prin dezvoltarea şi formarea capacităţilor de analiză, sinteză, concretizare, generalizare; emitere a
raţionamentelor; formularea şi argumentarea ideilor privind caracterul prospectiv, permanent al educaţiei;
educaţia, autoeducaţia şi personalitatea umană în devenire.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 a identifica conceptele de bază ale filosofiei şi axiologiei educaţiei;
 a analiza definiţiile educaţiei în contextul epistemologiei, axiologiei, filosofiei analitice a educaţiei şi
teleologiei;
 a caracteriza procesul de remodelare filosofică a idealului educaţional în contextul schimbărilor
prospective;
 a argumenta importanţa valorilor şi funcţionalitatea lor în acţiunea educativă;
 a estima calitatea limbajului pedagogic prin prisma filosofiei analitice.
 a compara teoriile filosofice cu privire la educaţie din epoca modernă şi postmodernă.
 a demonstra posibilităţile axiologiei educaţiei în activităţile educaţionale;
 a elabora strategii de implementare a valorilor democratice în societatea contemporană;
 a proiecta strategii de predare a filosofiei şi axiologiei educaţiei în liceu.
Finalităţi de studii
 identificarea conceptelor de bază ale filosofiei şi axiologiei educaţiei;
 analizarea definiţiilor educaţiei în contextul axiologiei, filosofiei analitice a educaţiei şi teleologiei;
 caracterizarea și remodelarea filosofică a idealului educaţional în contextul schimbărilor prospective;
 argumentarea și demonstrarea importanţei valorilor, funcţionalitatea lor în acţiunea educativă;
 estimarea calității limbajului pedagogic prin prisma filosofiei analitice;
 interprea teoriilor filosofice cu privire la educaţie din epoca modernă şi postmodernă;
 determinarea naturii sociale şi a diacroniei acţiunii educative;
 elaborarea și valorificarea strategiilor de implementare a valorilor democratice în societatea
contemporană.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirii,
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particularităţile de vârstă şi de personalitate ale copiilor. Să posede competențe de proiectare-organizare şi
desfăşurare a activităţilor educative. Să elaboreze strategii de optimizare a procesului educaţional.
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Unități de curs
Fundamentele filosofiei şi axiologiei educaţiei. Geneza şi constituirea ştiinţelor pedagogice. Filosofia
educaţiei în sistemul ştiinţelor pedagogice. Personalitatea umană. Abordarea sistemică a formării
personalităţii în contextual filosofiei şi axiologiei educaţiei. Personalitatea umană în filosofie şi pedagogia
creştină. Axiologia educaţiei. Filosofia educaţiei în contextul pedagogiei postmoderne. FE şi existenţa umană.
Fenomenologia şi existențialismul în educaţie. Ontologia educaţiei. Epistemologia educaţiei. Filosofia
analitică a educaţiei.
Metode și tehnici de predare și învățare
Strategii de predare și învăţare: inductive și deductive; conversativ-euristice, explicativ-investigative, de
descoperire independentă, de tip cognitiv-constructivist.
Strategii de evaluare
formativă – două probe: 1 – evaluare orală, 2 – portofoliu. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din
cota notei finale.
finală: examen. Nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
aplicaţii practice – elaborarea unui referat cu oponenți la o temă/ subiect (la alegere) și prezentarea
acestuia la orele practice; harta conceptuală a unei teme la alegerea masterandului; rezumat la o temă
din axiologia educației; elaborarea unui eseu filosofic
Bibliografie
Obligatorie:
1. Aristotel, Metafizica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1965.
2. Călin, M., Filosofia educaţiei, Bucureşti, Ed. Aramis, 2001.
3. Călin, M., Teoria şi metateoria acţiunii educative, Bucureşti, Ed. Aramis, 2003.
4. Cuzneţov L., Banuh, N., Filosofia educaţiei, Chişinău, 2004.
5. Cuzneţov, L., Educaţie prin optim axiologic, Chişinău, Primex-com. SRL., 2010
6. Cucoş, C., Pedagogie şi axiologie, Bucureşti, E.D.P., 2006.
7. Kant, Im., Tratat de pedagogie., Iaşi, Agora, 1992.
Opţională:
1. Cristea, S. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Teoria generală a educaţiei., Chişinău, Litera, 2003.
2. Gessen, S.I., Bazele pedagogiei. (Introducere în filosofia aplicativă), M., 1995.
3. Niskier, A., Filosofia educaţiei. , Bucureşti, Ed. Economică, 2000.
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Pedagogie în învăţămîntul primar
I
Praxiologia științelor
Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogie Preșcolară
dr., conferiențiar universitar Gînju Stela

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.05.O.045

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

2

III

V

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Prezentul curs vine în aprofundarea cunoștințelor generale și deprinderilor cu referință la mediul
înconjurător. Cursul va facilita studierea disciplinei Teoria și metodologia familiarizării preșcolarilor cu
natura
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe gnosiologice: de explicare a noțiunilor, fenomenelor și proceselor naturii; Competenţe
de aplicare: de aplicare a activităților experențiale și de investigare-explorare a mediului
Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ştiinţific corect
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
1. Să identifice corpurile naturii vii şi nevii
2. Să descrie procesele şi fenomenele naturii
3. Să clasifice diverse corpuri, procese, fenomene naturale
4. Să investigheze diverse procese şi fenomene ale naturii
5.Să demonstreze practic unele procese fiziologice ale organismelor vii
6.Să elaboreze colecţii de plante şi animale
7.Să propună măsuri de ocrotire a naturii
8.Să demonstreze comportament adecvat în mediul natural
9.Să conştientizeze existenţa integrităţii naturii vii şi nevii
Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoștințe și deprinderi din cursul liceal de Biologie și geografie
Unități de curs
Diversitatea organismelor vii. Sistematica plantelor.Morfologia unei plante angiosperme.Reproducerea
plantelor. Transplantarea şi transbordarea plantelor decorative de odaie. Sistematica animalelor. Elemente de
biogeografie. Învelişurile externe şi interne ale pămîntului. Solul. Proprietăţile lui. Republica Moldova.
Orientarea în spaţiu şi timp. Măsurarea înălţimii unor corpuri .Corpurile cereşti. Organizarea şi realizarea
observărilor fenologice şi meteorologice. Flora şi fauna Republicii Moldova.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte; consultaţii
Strategii de evaluare
Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea
la discuţii, portofolii,teste etc.
Evaluarea curenta I- lucrare scrisă
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Evaluarea cruenta II-lucrare scrisă
Evaluarea finală de examen se va executa în scris, metoda de evaluare- test ( itemi heterogeni.)
Nota finală se constituie din următoarele componente:
40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări);
Bibliografie
Obligatorie:
1. V. Cecoi, D. Roşcovan , E. Popova, Ştiinţe, Chişinău, 2005
2. V. Cecoi, S. Gînju, Ghidul studentului pentru practica de cîmp la ştiinţe.- Chişinău, 2007
3. Gînju S. Cecoi V. Ghid pentru lucrul individual al studentului. Chișinău, 2009
Opțională:
1. C. Andon, V. Cecoi, V. Donea, Compediu la Ştiinţele naturii.- Chişinău, 1998
2. Gînju S., Carabet N. Activități investigațional-practice de studiere a mediului, 2013
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.05.O.046

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Educație tehnologică (curs practic)
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
Vitcovschii Ala, dr., conf. univ.
Vitcovschii Ala, dr., conf. univ.

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

2

III

5

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul praxiologic de Educaţie tehnologică este predestinat formării competenţelor tehnologice ale
studenţilor în baza modulelor prevăzute pentru ciclul primar şi pregătirii acestora pentru cursul de bază
Didactica Educaţiei tehnologice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. Caracterizarea specificului disciplinilor Educație tehnologică;
2. Elaborarea proiectelor de realizare a lucrărilor plastice și tehnologice;
3. Selectarea materialelor și ustensilelor în baza aprecierii calității acestora necesare pentru realizarea
lucrărilor;
4. Realizarea lucrărilor practice prevăzute de modulele curriculumul de Educație tehnologică din
învățămîntul primar;
5. Evaluarea/autoevaluarea lucrărilor realizate conform criteriilor stabilite;
6. Asigurarea funcţionalităţii cunoştinţelor şi a capacităţilor dobîndite prin crearea lucrărilor creative.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- Să evidențieze caracteristica și specificul disciplinelor Educație plastică și Educație tehnologică;
- Să elaboreze proiecte de realizare a lucrărilor practice în baza modulelor de educație tehnologică și
educație plastică din ciclul primar;
- Să selecteze materialele și ustensilele necesare pentru realizarea proiectului elaborat;
- Să aprecieze calitatea și compatibilitatea estetică a materialelor selectate;
- Să realizeze lucrări practice în diverse tehnici artistico – plastice cît și de broderie, tricotare,
croșetare, etc. urmînd proiectul elaborat;
- Să evaluieze/autoevaluieze lucrările realizate evidențiind procedee, tehnici eficiente în procesul de
realizare a lucrărilor;
- Să realizeze practic proiectul de realizare a unei lucrări practice manifestînd gust estetic, gîndire
artistică, spirit creator.
Precondiții
Cunoștințe elimentare obținute în cadrul disciplinelor Educație tehnologică din școală.
Unități de curs
Specificul activităților practice-tehnologice. Modulul „Arta acului”: puncte simple de broderie, puncte
de găurică, motive ornamentale brodate. Modulul „Croșetare”: Elementele de bază ale croșetării (ociuri
libere, piciorușe simple, piciorușe cu jeteu, croșetarea lineară, croșetarea circulară. Modulul „Tricotare”:
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ochiuri pe faţă, ochiuri pe dos, tehnici simple de tricotare, tricotarea liniară. Modulul „Arta culinară şi
sănătatea”: servirea mesei, prepararea bucatelor. Modulul „Arta ceramicii”: modelarea reliefului, modelarea
rondebos. Modulul „Sărbători calendaristice”: confecţionarea accesoriilor caracteristice sărbătorilor
calendaristice. Modulul „Activități agricole”:sădirea şi îngrijirea plantelor de cameră, lucrări de toamnă și
primăvară pe sol.
Metode și tehnici de predare și învăţare
observarea, cercetarea, studiul de caz, exersarea, lucrări practice, demonstrarea, lucrul în perechi, lucrul în
grup, excursia, studiul experienţei înaintate, etc.
Strategii de evaluare
lucrări practice, portofoliul.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Grosu E., Croitoru R., ș.a. Educație Tehnologică. Manual pentru clasa a 3-a. Chișinău: Epigraf, 2012.
96 p.
2. Grosu E., Croitoru R., ș.a. Educație Tehnologică. Manual pentru clasa a 4-a. Chișinău: Epigraf, 2012.
103 p.
3. Canţîru I., Vatavu A. Educaţia plastică: manual pentru cl III-IV. Chişinău: Arc, 2007. 96 p.
4. Samburic E., Prisăcaru L. Educaţie plastică. Manual pentru clasa a 2-a. Chişinău: ARC, 2011. 95 p.
Opţională:
1. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învățămînt, chișinău,
2011.
2. Curriculumul şcolar: clasele I–IV. http://www.edu.md/ro/curriculum-national-modernizat-2010/
3. Dascălu A. Educaţia plastică în ciclul primar. Iaşi: Spiru Haret, 1996. 124 p.
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Denumirea programului de studii Pedagogie în învățămîntul primar
Ciclul I
Denumirea cursului Didactica limbii și literaturii române II
Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogia Învățămîntului Primar
Titular de curs Ciobanu Valentina, dr., conf.univ.
Harea M., conf.univ., Teleman A., dr., conf.univ., Popa N.,
Cadre didactice implicate
lector univ.
e-mail valentinaciobanuandrei@yahoo.com
Codul cursului

S.05.O.047

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

5

III

V

Total ore

150

Total ore
contact direct

30

Studiu
individua
l
120

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Didactica limbii și literaturii române III este o continuare a cursului Didactica limbii și
literaturii române I - II și asigură abordarea teoretică și metodologică a conținuturilor curriculare la Limba și
literatura română. Studenții urmează să-și perfecționeze deprinderile de proiectare, desfășurare și
autoevaluare a demersului didactic.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Argumentarea conceptelor de comunicare orală și scrisă, verbală și paraverbală.
 Integrarea teoriilor și metodologiilor avansate în procesul de proiectare a demersurilor didactice la Limba
și literatura română.
 Proiectarea unor metodologii cu eficiență optimă pentru formarea competenței de comunicare orală și
scrisă, verbală și paraverbală;
 Evaluarea, în baza criteriilor date, a demersurilor didactice elaborate sau asistate, ce implică utilizarea
metodologiilor avansate la disciplina Limba și literatura română;
 Elaborarea unor recomandări metodologice în vederea eficientizării formării competenței de comunicare
la elevii din clasele primare.
Finalităţi de studii

să explice conceptele de comunicare, competențe de comunicare, comunicare orală și
comunicare scrisă, verbală și paraverbală.

să cunoască teoriile și metodologiile avansate ce pot fi aplicate în cadrul lecțiilor de Limbă și
literatură română.

să aplice și să selecteze cele mai eficiente metode didactice ce contribuie la dezvoltarea
competențelor comunicative la elevii din clasele primare;

să exploreze modalități de combinare a metodelor și tehnicilor didactice moderne și clasice în
cadrul tipurilor de lecții la disciplina Limba și literatura română în clasele primare.

să proiecteze lecții integrate la disciplina Limba și literatura română în clasele primare;

să realizeze conexiunile inter-, intra- și transdisciplinare la lecțiile de Limba și literatura română;

să aplice metode alternative de evaluare la lecțiile de Limba și literatura română în clasele
primare.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască conceptele lingvistice sub aspect științific și metodologic și să aibă formate
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competențe de a analiza, proiecta și evalua cunoștințele elevilor din clasele primare.
Unități de curs
Metodologia formării competenței de percepere a mesajului citit-audiat prin receptarea universului emoțional
al textelor literare. Metodologia formării conceptelor gramaticale la elevii din clasele primare. Aspecte
metodologice de formare a scrierii funcționale în formarea scrisului ca tehnică psihomotrică la elevii din
clasele primare. Metodologia formării scrierii imaginative în formarea scrisului ca abilitate de exprimare a
gîndurilor. Metodologia formării competențelor ortografice la elevii din clasele primare. Tehnologii de
realizare a lucrului individual și diferențiat la lecțiile de limbă și literatură română. Aspecte ale proiectării
didactice la disciplina Limba și literatura română în clasele primare. Evaluarea rezultatelor școlare la Limba
și literatura română axată pe formarea de competențe. Repere teoretice a conceptului de comunicare și
competenței de comunicare. Metodologia formării competenței de comunicare orală. Aspecte metodologice
de dezvoltare a competenței de comunicare scrisă. Metodologia dezvoltării comunicării monologate la elevii
din clasele primare. Metodologia dezvoltării comunicării dialogate la elevii din clasele primare. Metodologia
formării competenței de comunicare scrisă prin compuneri la elevii din clasele primare.
Metodologia dezvoltării comunicării nonverbale la elevii din clasele primare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Metodele și tehnicile de predare și învățare se vor selecta din perspectiva paradigmei centrării pe cel ce
învață, reieșind din necesitățile și interesele studenților. În preponderență vor fi utilizate metode interactive,
de explorare directă. Studenților le vor fi puse la dispoziție resurse informative, suport de curs (atît în format
electronic, cît și formă tipărită) mijloace didactice corespunzătoare. Pentru facilitarea receptării informației
în cadrul lecțiilor va fi utilizată multimedia . În cadrul lecțiilor de curs și seminarelor vor fi utilizate diverse
forme de organizare a activității studenților: frontal, în grup și individual.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a licențiaților se va realiza prin diverse forme și metode:oral și în scris: eseu,
portofoliu, sesiuni de postere, chestionarea orală, participarea la realizarea sarcinilor de lucru la fiecare temă,
referate, prezentări în Power Point, lucrări scrise, proiecte didactice.
Evaluările curente vizează: Eseul - Evaluarea curenta I, care va include prima parte a conținuturilor
curriculare la disciplina Didactica limbii și literaturii române III, clasificate pe cele trei domenii cognitive:
cunoaştere, aplicare şi analiză . Proiectul didactic - Evaluarea curenta II, care va include partea a doua a
conținuturilor curriculare la disciplina Didactica limbii și literaturii române III, clasificate pe cele trei
domenii cognitive: cunoaştere, aplicare şi analiză .
Evaluarea finală se realizează la finele predării cursului Didactica limbii și literaturii române - probă
în formă orală ce constă din trei subiecte clasificate pe cele trei domenii cognitive: cunoaştere, aplicare şi
analiză.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării
finale(examen), 60 % din notă constituie evaluările curente realizate pe parcursul semestrului, prin verificări
succesive (cel puţin 2 evaluări).
Bibliografie
Obligatorie:
6. Ilie E. Didactica limbii și literaturii române. Iași: Editura Polirom, 2000.
7. Nuța S. Metodica predării limbii române în clasele primare. București:
Editura Aramis, 2000.
8. Norel M. Metodica predării limbii și literaturii române în învățămîntul primar.
Brașov, 2010.
9. Şerdean I. Metodica predării limbii şi literaturii române în cl. I-IV. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 1992.
10. Șerdean, I. Didactica limbii și literaturii române în înv. primar. București:
2002.
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Opţională:
3. Matei S. Dezvoltarea abilităților de comunicare ale elevilor din ciclul primar. În
Romanian Jurnal of Education. Vol.II, p.57-70.
4. Șeptelici Al. Limba și literatura română în clasele I-IV-a. Chișinău, 2009.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.05.O.048

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Didactica științelor
Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogia Învățămîntului Primar
dr., conferiențiar universitar Gînju Stela
Boţan A.

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

5

III

5

150

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

120

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Didactica științelor” contribuie la formarea competenţelor gnosiologice şi praxiologice cu referinţă la
metodologia de predare-învățare-evaluare a disciplinei Științe , clasele primare
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe gnosiologice: de descriere, de proiectare a strategiilor didactice în cadrul procesului de
predare-învăţare-evaluare a disciplinei ştiinţe, clasele primare.
 Competenţe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei ştiinţe, clasele
primare.
 Competenţe de analiză: de evaluare a eficacităţii strategiilor didactice aplicate în procesul de
predare-învăţare-evaluare a disciplinei ştiinţe, clasele primare.
Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ştiinţific corect şi specific
disciplinei ştiinţe şi didacticilor particulare
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să distingă obiectul de studiu al disciplinei integrate „Ştiinţe”, conţinutul, esenţa, structura.
Să descrie procesele, fenomenele naturii şi să le explice adecvat vîrstei copiilor
Să aplice cunoştinţele teoretice asimilate în predarea lecţiilor de Ştiinţe , clasele primare
Să utilizeze metodele didactice și formele de instruire specifie disciplinei Științe în cadrul lecțiilor
Să elaboreze proiecte de lungă și scurtă durată la disciplina Științe
Să implementeze proiectele de scurtă durată în cadrul practicii pedagogice
Precondiții
Pentru atingerea finalităților, studentul trebuie să posede cunoştinţe din cursurile universitare de
Pedagogie, Teoria şi metodologia ştiinţelor, clasele primare
Unități de curs
Concepţia didactică a cursului primar la Ştiinţe. Formele de organizare a instruirii la Ştiinţe şi
caracteristica lor. Excursia –ca formă de organizare a instruirii la Ştiinţe. Ungheraşul naturii- componenţa şi
locul lui în predare-învăţare –evaluare. Observarea –metodă participativ-informativă de studiere a mediului.
Experimentul,experienţa şi modelarea –metode eficiente în studierea naturii. Metode intercative de cunoaştere
a mediului. Proiectarea de lungă şi scurtă durată în cadrul disciplinei Ştiinţe. Metodologia formării noţiunii de
corp, natură, spaţiu, timp. Metodologia predării-învăţării-evaluării conţinuturilor astronomice. Metodologia
predării-învăţării-evaluării conţinuturilor geografice. Metodologia predării-învăţării-evaluării conţinuturilor
biogeografice. Metodologia predării-învăţării-evaluării conţinuturilor botanice şi zoologice. Metodologia
predării-învăţării-evaluării conţinuturilor anatomice, fiziologice şi de igienă. Metodologia predării-învăţării-
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evaluării conţinuturilor ecologice. Metodologia predării-învăţării-evaluării conţinuturilor din domeniul
psihologiei.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte; consultaţii.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii,
portofolii,teste etc.
Evaluarea finală de examen constă în convorbire orală în baza subiectelor
Nota finală se constituie din următoarele componente:
40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări);
Bibliografie
Obligatorie:
1. Andon C., V. Cecoi, V. Donea, Compediu la Ştiinţele naturii.- Chişinău, 1998
2. Burlea E., Teoria şi Metodologia Ştiinţelor în învăţămîntul primar.- Chişinău, 2006
3. Cecoi V., Gînju S., Ghidul studentului pentru practica de cîmp la ştiinţe.- Chişinău, 2007
4. Gînju s. Activităţi experenţiale la Ştiinţe. Chişinău: Goromond SRL, 2000
5.
Ursu L., Cecoi V., Metodica predării matematicii şi ştiinţelor în clasele primare, Chişinău, 2005
Opţională:
1. Cecoi V.,. Roşcovan D, Popova E., Ştiinţe, Chişinpu, 2005
2. Tudor V., Metodica predării cunoştinţelor despre natură şi om la clasele I-IV.- Bucureşti, 1981

101

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.05.O.049

Număr de
credite
ECTS
4

Pedagogie în învățămîntul primar și pedagogie preșcolară
I
Didactica educației tehnologice
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
Vitcovschii Ala, dr., conf.

Anu
l

Semestru
l

Total ore

III

V

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Didactica educației tehnologice constituie una din componentele de baza ale pregătirii
profisionale ale viitoarelor cadre didactice din treapta învățămîntului primar. Acestea trebuie să posede
competențe de organizare a procesului de predare-învăţare a disciplinei Educația tehnologică în clasele
primare. Finalităţile cursului vor facilita abordarea de către studenţi a didacticii tuturor modulelor disciplinei
prevăzute de curriculumul învăţământului primar.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. Argumentarea reperelor conceptual-strategice ale cursului primar de educație tehnologică;
2. Dezvoltarea capacităţilor de aplicare a strategiilor şi tehnologiilor moderne adecvate în realizarea
curriculumului la Educaţia tehnologică în ciclul primar;
3. Realizarea produselor din domeniul Educației tehnologice și aria designului educaţional, în realizări
concrete (lucrări practice, proiecte, secvenţe de lecţii, ore proiectate şi realizate integral, în cadrul
simulărilor şi al celor două practici pedagogice), în capacitatea de transfer al celor învăţate asupra
situaţiilor de pre-dare-învăţare-evaluare.;
4. Distingerea unităţilor de conţinut pentru o gamă variată de module parte din curriculumul disciplinar;
5. Realizarea unei comunicare didactică utilizînd terminologia specifică domeniului de educaţie
tehnologică;
6. Proiectarea unui demers didactic bine-structurat, efficient, corect din punctul de vedere al finalităţilor şi
standardelor educaţionale.
Finalităţi de studii
 Să relateze despre concretizarea reperelor conceptual-strategice ale cursului primar de educație
tehnologică în contexte curriculare concrete;
 Să dezvolte capacități de aplicare a strategiilor şi tehnologiilor moderne adecvate în realizarea
curriculumului la Educaţia tehnologică în ciclul primar ;
 Să distingă terminologia specifică domeniului de educaţie tehnologică și să o utilizeze în exprimări
coerente în cadrul procesului de predare –învățare a disciplinei;
 Să creeze situaţii de învăţare prin diversificarea sarcinilor în vederea asigurării individualizării procesului
educațional și valorificării intereselor şi posibilităţillor elevilor.
 Să elaboreze recomandări metodologice în vederea eficientizării procesului instruirii educației
tehnologice primare în contexte educaționale concrete.
 Să proiecteze strategii didactice eficiente de predare-învățare a Educației tehnologice din ciclul primar.
Precondiții
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Competențe de bază create în cadrul cursului practic de educați tehnologică.
Unități de curs
Delimitări conceptuale și caracteristicile disciplinei Educația tehnologică din ciclul primar. Modulul „Arta
culinară și sănătatea”. Modulul „Sărbători calendaristice”. Modulul „Arta acului”. Modulul „Croșetarea”.
Modulul „Tricotare”. Modulul „Modelarea artistică din lut”.Modulului „Activități agricole”.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea magistrală, conversația euristică, studiul de caz, modelarea, exercițiu etc.
Strategii de evaluare
Testare orală, lucrări practice, proiect de grup, realizarea sarcinilor, eseul, examen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Bibliografie
Obligatorie:
Curriculum școlar pentru clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2010.
Ghid de implementare a curriculumului modernizat, clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2011.
Standarde de eficiență a învățării, clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2011.
Grosu E., Croitoru R., ș.a. Educație Tehnologică. Manual pentru clasa a 3-a. Chișinău: Epigraf, 2012. 96
p.
Grosu E., Croitoru R., ș.a. Educație Tehnologică. Manual pentru clasa a 4-a. Chișinău: Epigraf, 2012.
103 p.
Grosu E., Croitoru R., ș.a. Educație Tehnologică clasa 3-a. Ghidul învățătorului. Chișinău: Epigraf,
2012. 61p.
Ciobanu L., Croitoru R., ș.a. . Educație Tehnologică clasa 4-a. Ghidul învățătorului. Chișinău: Epigraf,
2008. 80 p.
Opţională:
Arbuz-Spatari O., Simac A. Dezvoltarea creativității artistice la studenți în cadrul cursului de artă textilă.
Ghid metodic. Chișinău: Garomont Studio, 2012. 250 p.
Ciubotaru R. Ciubotaru I. Ornamente populare tradiționale din Moldova (cusături, țesături). Iași:
Universitatea „AL. I. Cuza”; Arhiva de folclor a Moldovei și Bucovinei; 1988. 337 p.
Spînu C. Bazele modelării artistice. Chișinău: Tehnica-info, 2001. 120 p.
Ячменева В. Занятие и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-14 лет.
Москва. ВЛАДОС, 2003.183 с.

Denumirea programului de studiu
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S.05.O.050

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățământul primar
I
Practica de inițiere „Debutul școlar”
Științe ale Educației/Pedagogia Învățămîntului Primar
Teleman Angela, dr. conf. univ.
teleman25@mail.ru
Total ore

Anul

Semestrul

Total
ore

contact direct

II

III

60

12

studiu
individual
48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica de inițiere „Debutul școlar” constituie stagiul de practică de familiarizare a studenților în
determinarea specificității abordării manageriale a clasei de elevi, explorarea condițiilor activității
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educaționale concrete pentru clasa I și condițiile adaptării școlare a elevilor din clasa I. Se desfășoară în
vederea aplicării achizițiilor dobîndite în cadrul cursurilor Fundamentele științelor educației, Didactica
generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației, asigurînd o propedeutică de ordin praxiologic pentru
cursurile Didactică învățămîntului primar, Managementul clasei de elevi/Dirigenția, Psihologia vîrstelor.
Acest stagiu de practică se desfășoară în prima săptămînă a anului școlar (clasa I).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Determinarea structurii și organizării sistemului de învăţământ primar;
 Explorarea/Investigarea documentelor școlare specifice treptei de învățămînt primar și a
dimensiunilor managementului clasei de elevi;
 Utilizarea instrumentelor de evaluare a gradului de adaptare școlară a elevilor din clasa I;
 Manifestarea unei conduite favorabile/autoevaluative formării profesionale.
Finalităţi de studiu realizate la finele cursului
 Să determine structura și organizarea anului de studii pentru clasa I;
 Să exploreze documentele școlare necesare la debutul școlar;
 Să investigheze documentele școlare în vederea trierii graduale a elementelor dimensiunilor
managementului clasei de elevi;
 Să aplice instrumente de evaluare a gradului adaptării școlare a unui elev din clasa I;
 Să-și susțină ideile pentru promovarea formării profesionale viitoare.
Precondiții
Pentru desfășurarea practicii de inițiere „Debutul școlar” este necesar de a fi studiate următoarele
cursuri: Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației.
Conținutul unităților de curs
1. Analiza documentelor școlare necesare la debutul școlar: Planul-cadru de învăţământ pentru
învăţămîntul primar, schema orară, Metodologia de înscriere a elevilor în clasa I, Scrisoarea
metodică, Evaluarea criterială în bază de descriptori în învățămîntul primar. Ghid metodologic pentru
cadrele didactice, aprobat la Consiliul național pentru curriculum, Ordinul 862 din 07 septembrie
2015), manualele școlare, ghidurile metodologice;
2. Analiza documentelor de proiectare a activităţii instructiv-educative a învățătorului:
portofoliul cadrului didactic, planificarea de lungă durată, proiectele didactice ale unor lecţii, caietul
dirigintelui.
3. Asistenţa la activităţile susţinute de învățătorul - mentor: lecţii, ședinţe cu părinţii, consultaţii cu
elevii, comisii metodice.
4. Observarea și cunoașterea psihopedagogică a elevului: observarea elevilor, studierea și aplicarea
unui instrument de evaluare a gradului de adaptare școlară a unui elev.
5. Analiza dimensiunilor managementului clasei de elevi la debutul școlar: dimensiunea
ergonomică, dimensiunea psihologică, dimensiunea operațională și dimensiunea didactică.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode de comunicare orală: instructajul, explicația, demonstrația, conversația euristică.
Metode de comunicare scrisă: lecturaactivă, metoda studiului individual.
Metode de comunicare bazate pe limbaj intern: reflecția personală.
Metode de explorare nemijlocită a realității: observarea sistemică.
Strategii de evaluare
Modalitate de organizare: Conferință de totalizare
Instrumentul de evaluare: Portofoliul
Criterii de evaluare a practicii pedagogice a studentului:
 Portofoliul de practică: corectitudine, completitudine, acuratețe. Nota - 0,6 (60%);
 Prezentarea reflecției personale: adecvanța ideilor, originalitatea ideilor, utilizarea TIC, coerența
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

exprimării. Nota – 0,4 (40%).
Bibliografie
Obligatorie:
Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învățămîntul
superior.
Curriculumul școlar. Clasele I-IV. Chișinău, 2010.
Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învățămînt. Ch., 2011.
BURUIANĂ, M. et.al., Abecedar. Chișinău, Știința, Prut Internațional, 2014.
URSU, L. et.al. Matematică, cl. I. (manual) Ch., Prut Internațional, 2014.
URSU, L. Matematică, cl. I. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2008.
CARA, A.. Educatia moral-spirituala: Manual pentru cl. a I-a. Ch.: Lyceum, 2003.
ROMIȚĂ B. Iucu.Managementul clasei de elevi. Iași: Polirom, 2006.
STAN L. Laboratorul școlar. Ghid de cunoaștere psihopedagogică a elevilor. Iași: Polirom, 2009.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Didactica Educației Muzicale
Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogia Învățămîntului
Primar
dr., conferențiar universitar Mariana Vacarciuc

Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.06.O.053

Număr de
credite
ECTS
4

Anul

3

mariana_vacarciuc@mail.ru

Semestr
ul

Total ore

6

120

Total ore
contact direct

Studiu individual

60

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Didactica Educaţiei Muzicale se axează pe trei dimensiuni: I – noţiuni muzicale de bază; II –
literatura muzicală; III - metodica predării discipline școlare Educaţia Muzicală. Prin structura dată cursul
reuşeşte să ofere studenţilor cunoştinţe din teoria elementară a muzicii, genuri și specii muzicale şi metodele
adecvate de predare în învăţământul primar, ţinând seama de specificul dezvoltării cognitive ale elevilor de
vârstă școlară mică.
În cursul dat sunt actualizate informaţii de specialitate, care urmăresc formarea unei concepţii didactice
moderne, necesare instruirii şi educaţiei muzicale generale, sunt indicate direcţiile principale de modernizare
a învăţământului muzical general, metodele de activizare a procesului educațional şi se accentuează caracterul
formativ al învăţământului muzical general.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe gnoseologice: de distingere a obiectului şi sarcinilor cursului Didactica Educaţiei
Muzicale, a noţiunilor şi categoriilor muzicale, a diverselor genuri şi specii muzicale;
 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a interpretării dimensiunilor spirituale ale muzicii și
stabilirea legăturilor interdisciplinare, cât și cunoaștere a conţinutului curricular a disciplinei școlare
Educaţia muzicală (cl. I-IV);
 Competenţe de aplicare: de aplicare a metodelor didactice specifice disciplinei școlare Educație
Muzicală în învățământul primar și elaborare-realizare a proiectelor didactice pentru diverse unități
de conținut;
 Competenţe de analiză: de argumentare a strategiilor didactice selectate pentru realizarea
obiectivelor preconizate de predare-învățare-evaluare;
 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare limbajul ştiinţific adecvat şi specific
domeniului muzical.
Finalităţi de studii
 să explice categorii fundamentale ale muzicii și didacticii educaţiei muzicale;
 să achiziţioneze cunoştinţențe muzicale și despre muzică, semnificaţia, locul şi rolul lor în educația
muzicală generală;să respecte reguli de management al educației muzicale în procesul educaţional
muzical general;
 să elaboreze sarcini de însușire a cunoștințelor muzicale și despre muzică pentru elevii de vârstă
școlară mică;să formeze/dezvolte competenţe muzicale conform curriculumului disciplinar la
Educația Muzicală;
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să evalueze diverse situaţii profesionale, să elaboreze soluţii şi să argumenteze deciziile luate;
să se conducă de normele moralităţii general-umane în procesul de management al educației muzicale
generale în școala primară.
Precondiții
Pentru însuşirea conţinutului cursului ”Didactica Educația Muzicală” studenții trebuie să posede competențe
muzicale elementare formate în cadrul cursului practic Educația Muzicală, cunoştinţe ce ţin de existenţa
obiectivă, cât și din Teoria şi metodologiei educației/ instruirii, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării,
Fundamentele educației, Didactica generală. Cursul dat completează pregătirea teoretic-aplicativă ale
studenților în domeniul „Științe ale educației”.
Unități de curs
Tema 1. Dimensiuni ale muzicii. Tema 2. Genuri, specii și forme ale muzicii. Tema 3. Notația
muzicală. Tema 4. Elementele de limbaj muzical. Tema 5. Structurile compoziţiei în muzică. Tema 6.
Abrevierile în muzică. Tema 7. Concepţia învăţământului muzical în Republica Moldova. Tema 8. Activități
didactice și extradidactice specifice procesului de EM în învățământul general. Tema 9. Educația Muzicală disciplină de studiu în învăţământul general. Tema 10. Evaluarea cunoştinţelor muzicale și despre muzică.
Metode și tehnici de învățare și predare
Conversația euristică, exercițiu, prelegerea, lucrul practic etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a studenţilor se desfăşoară pe intervale distincte de timp în următoarele forme:
chestionări orale, interpretare vocală şi analize ale audiţiilor muzicale, comentarii tematice/cazuale, lucrări
scrise, portofoliu.
Evaluarea finală se realizează la finele însuşirii cursului Didactica Educației Muzicale în formă de
examen (scris).
Nota finală constă din următoarele componente: 50% a notei finale – metoda de notare lucrare scrisă;
40% – referate, eseuri, comentarii tematice/cazuale, realizarea unui proiect didactic prezentări PowerPoint; 10
% - participare la discuţii.
Conţinutul cursului este evaluat prin examen în formă scrisă cu bilete, care constau din subiecte
clasificate pe trei niveluri: de cunoaştere, de aplicare, de integrare.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Aldea G., Muntean G. Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar. – Bucureşti: EDP, 2001.
2. Curriculum pentru disciplina Educație Muzicală. Clasele I-IV. – Chişinău: 2010.
3. Gagim I. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. – Chişinău: ARC, 2004.
4. Delion P. Metodica educaţiei muzicale. – Chişinău: Hyperion, 1993.
5. Vacarciuc M. Dimensiunea spirituală a cântului. - Chişinău: tipografia UST (cu sediul în Chişinău), 2009.
Opţională:
1. Gagim I. Dicționar de muzică. – Chișinău: Știința, 2008.
2. Bîrcă, A. Sistematizări, reflexe în predarea scrierii muzicale. – Bucureşti, 1970.
3. Breazul, G. Învăţământul muzical în Ţara Românească // Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. II. –
Bucureşti, 1970.
4. Kabalevski D. Cele trei balene şi multe altele. – Chişinău: Lumina, 1974.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.06.O.054

Număr de
credite
ECTS
4

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Didactica educației plastice
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului Primar
Puică Eliza, conf. univ.
Vitcovschii Ala, dr.ped., conf. univ.

Anu
l

Semestru
l

Total ore

I

2

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Acest curs prezintă o următoare treaptă în pregătirea de specialitate a studenților prin însușitea continuă
a teoriei artelor plastice. Conţinutul cursului presupune crearea compozițiilor plastice în diverse materiale și
tehnici de lucru, studierea creației artiștilor plastici și a curentelor de artă, totodată studenții vor studia
aspecte metodologice de proiectare şi aplicare a unor strategii didactice eficiente în cadrul predării-învăţării
artelor plastice în clasele primare. Astfel, finalităţile cursului facilitează abordarea de către studenţi a
didacticii educației plastice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Determinarea reperelor teoretice, noțiunilor și legităților de bază ale teoriei artelor plastice ce ar asigura
formarea competențelor elevilor la nivelul standardelor de eficiență a învățării în clasele I-IV;
 Experimentarea practică a instrumentelor, materialelor și tehnicilor de lucru artistico-plastice;
 Aplicarea cunoştinţelor şi a capacităţilor dobîndite în realizarea compozițiilor plastice la diverse genuri de
artă plastică;
 Evaluarea/autoevaluarea lecțiilor de educație plastică în clasele primare, valorificînd achiziţiile specifice
cursului, experiența personală și a colegilor;
 Propunerea unor recomandări metodologice în vederea eficientizării procesului de aplicare a unor
strategii didactice eficiente în cadrul predării-învăţării artelor plastice în clasele primare;
 Manifestarea unor comportamente individuale și de grup favorabile formării profesionale.
Finalităţi de studii
 Să distingă noțiunile și legitățile esențiale în artele plastice;
 Să înțeleagă modul de interpretare semantică a elementelor și mijloacelor de expresie plastică în baza
studierii creației artiștilor plastici;
 Să aplice în mod practic instrumente, materiale și tehnici de lucru proprii acestui gen al artelor în crearea
compozițiilor creative plastice;
 Să analizeze o operă de artă plastică și să emită judecăți de valoare prin prisma unei proprii poziții
estetice;
 Să evidențieze competențele specifice disciplinei și să le raporteze la conținuturile tematice ale
curriculumului educației plastice în ciclul primar;
 Să aplice diverse tehnologii didactice în predarea-învăţarea artelor plastice în ciclul primar;
 Să-și susțină ideile metodologice într-un limbaj pedagogic corect, într-o manieră deschisă și
respectuoasă.
Precondiții

108

Cunoștințe și abilități practice elementare în domeniul artelor plastice obţinute în treapta gimnazială
de învăţămînt şi cursul de praxiologie a artelor (cicl I, licenţă).
Unități de curs
Materiale, instrumente şi tehnici de artă. Elemente de limbaj plastic. Teoria culorilor în artele plastice.
Compoziția artistico-plastică și specificul acestea în variate genuri. Maeștri și capodopere. Strategii didactice
eficiente în educația plastică din clasele primare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Explicație, demonstrație, exercițiu, conversație euristică, lucrare practică etc.
Strategii de evaluare
Proiecte individuale; proiecte de grup; portofoliu.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Curriculum școlar pentru clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2010.
2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat, clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2011
3. Standarde de eficiență a învățării, clasele I-IV. Ch., Lyceum, 2011
4. Canţîru, I. ș.a. Manual de educaţie plastică, clasa 3-4, Editura, Arc, 2008, 96p.
5. Samburic, E., Prisacaru, L., Educaţia plastică în clasa II. Manual şcolar. Chişinău, Editura ARC, 2011. 92 p.
6. Ilioaia, M., Metodica predării desenului în clasele 1-4, Editura didactica şi pedagogică, Bucureşti 1981,
118p
Opţională:
1. Amabile T. Creativitatea ca mod de viață. Ghid pentru părinți și profesori. București: Științifică și
tehnică., 1997. 251p.
2. Arnheim R. Forța centrului vizual. Un studiu al compoziției în artele vizuale. București: Merediane,
1995. 237p.
3. Băran V. Album metodic de creație artistică plastică. București, 1996.
4. Cartaleanu T., Lecturi şi scrieri pentru dezvoltarea gîndirii critice. Chișinău: Editura Didactică și
Pedagogică, 1996, 121 p.
5. Dagi I. Mijloace de realizare a compoziției plasice. Chișinău: 2010.
6. Filoteanu N., Marian D. Desen artistic și educație plastică. Manual pentru calasa a IV-a. Iași: Spiru Haret,
2003.
7. Harnet N. Instrumente de valoare pentru disciplina Educația plastică. București: EAP, 2001.
8. Șuşală, I. Estetica şi Psihopedagogia Artelor Plastice. Sigma, Bucureşti 2000, 240p.
9. Шорохов У. Композиция. Москва: Просвещение, 1996. 249с.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.06.A.055

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Formarea competențelor de studiu individual
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului Primar
Vacarciuc M., dr. în ped., conf. univ.

Total ore

Anul

Semestru
l

Total ore

III

VI

60

contact direct

studiu individual

12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Formarea competențelor de studiu individual la elevii de vîrstă școlară mică” prevede însuşirea de
către studenţi a problemelor pedagogice ce ţin de forma fundamentală de perfecţionare a personalităţii. În
cadrul cursului dat studenţii vor însuşi semnificaţia, componentele, tipurile de activităţi individuale, cât şi
strategiile de organizare, planificare şi evaluare a studiului individual în şcoala primară.
Competente dezvoltate în cadrul cursului
 cunoașterea sistemului conceptelor de bază a studiului individual;
 descrierea semnificaţiei, locului şi rolului studiului individual, care să permită pedagogului modern să
realizeze efectiv funcţiile educaţionale;
 comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor privind tipurile şi formele de organizare a studiului individual,
esenţei, caracteristicilor şi funcţiilor lui în sens practic-aplicativ;
 conştientizarea impactului studiului individual asupra paradigmei educaţionale moderne;
 demonstrarea capacităților de autoeducaţie privind analiza literaturii de specialitate şi abilităţile de
analiză comparativ-asociativă a valorilor specifice a studiului individual;
 elaborarea sarcinilor pentru studiu individual la ariile curriculare din veriga primară a învăţământului
general;
 aplicarea cunoştinţelor obţinute în cadrul cursului dat la organizarea procesului educaţional în şcoala
primară.
Finalități de studii
 să explice categorii fundamentale a studiului individual;
 să achiziţioneze cunoştinţențe despre semnificaţia, locul şi rolul studiului individual;
 să respecte reguli de management al studiului individual în procesul educaţional;
 să alcătuiască planul individual de învăţare al elevului de vârstă școlară mică şi să elaboreze sarcini de
lucru individual pentru el;
 să-i înveţe pe elevii de vârstă școlară mică să studieze conform planului individual de învăţare;
 să formeze/dezvolte la elevii de vârstă școlară mică deprinderi/ competenţe de studiu individual;
 să evalueze diverse situaţii profesionale, să elaboreze soluţii şi să argumenteze deciziile luate;
 să se conducă de normele moralităţii general-umane în procesul de management al studiului individual
al elevilor de vârstă școlară mică.
Precondiții
Pentru însuşirea conţinutului disciplinei de studii „Formarea competențelor de studiu individual la
elevii de vîrstă școlară mică” licenţiaţii trebuie să cunoască diversitatea formelor de organizare a învăţării, să
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perceapă conceptele de bază şi problemele învăţării individuale, să posede cunoştinţe ce ţin de existenţa
obiectivă.
Cursul „Formarea competențelor de studiu individual la elevii de vîrstă școlară mică” completează pregătirea
teoretic-aplicativă a licenţiaţilor în domeniul „Pedagogie”.
Unități de curs
Obiectivele şi structura cursului „Formarea competențelor de studiu individual la elevii de vîrstă școlară
mică”. Forme de organizare a procesului educaţional. Conceptul de studiu individual (învăţare individuală).
Semnificaţia, locul şi rolul studiului individual în procesul educaţional. Obiectivele studiului individual.
Componentele studiului individual. Managementul studiului individual. Metodologii şi tehnologii de
organizare a studiului individual. Planificarea studiului individual. Tehnici de elaborare a planului individual
de învăţare şi a sarcinilor de lucru individual pentru diferite discipline şcolare. Evaluarea activităţilor de
studiu individual.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea, prezentarea, explicaţia, problematizarea, analiza unor studii de caz, lucru individual.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a studenţilor se desfăşoară pe intervale distincte de timp în următoarele forme:
comunicări orale conform literaturii de specialitate, prezentări în programul PowerPoint, eseuri, comentarii
tematice/cazuale, lucrări scrise, portofoliu.
Evaluarea finală se realizează la finele însuşirii cursului „Formarea competențelor de studiu
individual la elevii de vîrstă școlară mică” în formă de examen (scris).
Nota finală constă din următoarele componente: 50% a notei finale – metoda de notare lucrare scrisă; 40% –
referate, eseuri, comentarii tematice/cazuale, prezentări PowerPoint; 10 % - participare la discuţii.
Conţinutul cursului este evaluat prin examen în formă scrisă cu bilete, care constau din subiecte
clasificate pe trei niveluri: de cunoaştere , de aplicare , de integrare.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bernat, S.E. Tehnica învăţării eficiente. - Cluj-Napoca: Presa Universitară Clijeană, 2003.
2. Edgar Faure, Raport UNESCO, 1972. Invatarea rapida şi eficienta. / Recenzie/ - Bucureşti: Editura
CERES, 2001.
3. Macavei, E. Pedagogie. Teoria educaţiei. - Bucureşti: Ed. Aramis, 2001.
4. Stupacenco, L. Didactica sau teoria învăţământului. Curs universitar. - Bălţi: Universitatea de Stat
„Alecu Russo”, 2006.
Opţională:
1. Cosumov, M. Tehnologii de elaborare a temelor pe acasă la Educaţia Muzicală. Ghid pentru
profesori. - Bălţi, 2008.
2. Roco, M. Creativitate şi inteligenţă emoţională. - Iaşi: Ed. Polirom, 2004.
3. 3. www.geoffpetty.com
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.06.A.056

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Dezvoltarea competențelor de autoinstruire
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului Primar
Vacarciuc M., dr. în ped., conf. univ.

Total ore

Anul

Semestru
l

Total ore

III

VI

60

contact direct

studiu individual

12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Dezvoltarea competențelor de autoinstruire” prevede însuşirea de către studenţi a problemelor
pedagogice ce ţin de forma fundamentală de perfecţionare a personalităţii. În cadrul cursului dat studenţii vor
însuşi semnificaţia, componentele, tipurile de activităţi individuale, cât şi strategiile de organizare, planificare
şi evaluare a autoinstruirii.
Competente dezvoltate în cadrul cursului
 cunoașterea sistemului conceptelor de bază a autoinstruirii;
 descrierea semnificaţiei, locului şi rolului autoinstruirii, care să permită pedagogului modern să realizeze
efectiv funcţiile educaţionale;
 comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor privind tipurile şi formele de organizare a autoinstruirii, esenţei,
caracteristicilor şi funcţiilor ei în sens practic-aplicativ;
 conştientizarea impactului autoinstruirii asupra paradigmei educaţionale moderne;
 demonstrarea capacită ților de autoeducaţie privind analiza literaturii de specialitate şi abilităţile de analiză
comparativ-asociativă a valorilor specifice autoinstruirii;
 elaborarea sarcinilor pentru autoinstruire la diverse arii curriculare;
 aplicarea cunoştinţelor obţinute în cadrul cursului dat la organizarea procesului educaţional.
Finalități de studii
 să explice categorii fundamentale ale autoinstruirii;
 să achiziţioneze cunoştinţențe despre semnificaţia, locul şi rolul autoinstruirii;
 să respecte reguli de management al autoinstruirii în procesul educaţional;
 să alcătuiască planul individual de învăţare şi să elaboreze sarcini de autoinstruire;
 să formeze/dezvolte competenţe de autoinstruire conform planului individual de învăţare;
 să evalueze diverse situaţii profesionale, să elaboreze soluţii şi să argumenteze deciziile luate;
 să se conducă de normele moralităţii general-umane în procesul de management al autoinstruirii.
Precondiții
Pentru însuşirea conţinutului cursului „Dezvoltarea competențelor de autoinstruire” licenţiaţii trebuie
să cunoască diversitatea formelor de organizare a învăţării, să perceapă conceptele de bază şi problemele
autoinstruirii, să posede cunoştinţe ce ţin de existenţa obiectivă.
Cursul „Dezvoltarea competențelor de autoinstruire” completează pregătirea teoretic-aplicativă a licenţiaţilor
în domeniul „Pedagogie”.
Unități de curs
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Obiectivele şi structura cursului „Dezvoltarea competențelor de autoinstruire”. Forme de organizare a
procesului educaţional. Conceptul de autoinstruire (învăţare individuală). Semnificaţia, locul şi rolul
autoinstruirii în procesul educaţional. Obiectivele autoinstruirii. Componentele autoinstruirii. Managementul
autoinstruirii. Metodologii şi tehnologii de organizare a autoinstruirii. Planificarea autoinstruirii. Tehnici de
elaborare a planului individual de învăţare şi a sarcinilor autoinstruirii pentru diferite discipline de studii.
Evaluarea activităţilor de autoinstruire.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea, prezentarea în programul PowerPoint, explicaţia, problematizarea, analiza unor studii de caz,
lucru individual.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a studenţilor se desfăşoară pe intervale distincte de timp în următoarele forme:
comunicări orale conform literaturii de specialitate, prezentări în programul PowerPoint, eseuri, comentarii
tematice/cazuale, lucrări scrise, portofoliu.
Evaluarea finală se realizează la finele însuşirii cursului „Dezvoltarea compețențelor de
autoinstruire” în formă de examen (scris).
Nota finală constă din următoarele componente: 50% a notei finale – metoda de notare lucrare scrisă; 40% –
referate, eseuri, comentarii tematice/cazuale, prezentări PowerPoint; 10 % - participare la discuţii.
Conţinutul cursului este evaluat prin examen în formă scrisă cu bilete, care constau din subiecte
clasificate pe trei niveluri: de cunoaştere , de aplicare , de integrare.
Bibliografie
Obligatorie:
5. Bernat, S.E. Tehnica învăţării eficiente. – Cluj-Napoca: Presa Universitară Clijeană, 2003.
6. Edgar Faure, Raport UNESCO, 1972. Invatarea rapida şi eficienta. / Recenzie/ - Bucureşti: Editura
CERES, 2001.
7. Macavei, E. Pedagogie. Teoria educaţiei. – Bucureşti: Ed. Aramis, 2001.
8. Stupacenco, L. Didactica sau teoria învăţământului. Curs universitar. – Bălţi: Universitatea de Stat
„Alecu Russo”, 2006.
Opţională:
1. Cosumov, M. Tehnologii de elaborare a temelor pe acasă la Educaţia Muzicală. Ghid pentru
profesori. – Bălţi, 2008.
2. Roco, M. Creativitate şi inteligenţă emoţională. – Iaşi: Ed. Polirom, 2004.
3. www.geoffpetty.com

113

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.06.O.057

Număr de
credite
ECTS
12

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Practică pedagogică I
Științe ale Educației/Pedagogia Învățămîntului Primar
Ursu L., dr., conf.univ.
Teleman A., dr., conf.
lursu@mail.ru

Anu
l

Semestrul

Total ore

III

VI

360

Total ore
contact direct
Studiu individual
180

180

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica pedagogica I are un caracter aplicativ prin formarea/dezvoltarea competențelor pedagogice ale
studenților. Constituie o dimensiune practică în demersul didactic prin: familiarizarea studenţilor cu
specificul activităţii instructiv-educative din şcoli, cunoaşterea documentelor şcolare de tip reglator,
abilitarea studenţilor pentru organizarea procesului instructiv-educativ, proiectarea şi realizarea activităţii
didactice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Identificarea caracteristicilor sistemului de învațamînt primar prin analiza documentelor curriculare, a
reglementarilor referitoare la structurile organizatorice, la modalitațile de funcționare.
 Operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate și integrarea lor în analiza și interpretarea
situațiilor educative specifice învațamîntului primar.
 Proiectarea/conducerea/ realizarea activităților didactice pentru învațamîntul primar.
Analiza constructivă și autoevaluarea calității proiectelor didactice și a lecțiilor realizate.
Finalităţi de studii
 Să determine documentele curriculare necesare pentru organizarea procesului instructiveducativ în învăţămîntul primar;
 Să aplice în practica educaţională a prevederilor din documentele curriculare de tip reglator
(plan cadru de învăţământ, scheme orare, prlanurile de perspectivă disciplinelor de învăţământ,
ghiduri metodologice) și a structurilor teoretice studiate;
 Să distingă elementele constituente în proiectarea didactică prin asisitarea la lecții;
 Să proiecteze lecții pentru disciplinele prevăzute curricular în clasele primare;
 Să realizeze lecții de probă și de control în termenii preconizați;
 Să se implice activ în toate activităţile organizate în şcoală;
Precondiții
Pentru desfășurarea practicii pedagogice II este necesar de a fi studiate următoarele cursuri: Didactica
învățămîntului primar, Didactici particulare, Practica de inițiere „Debutul școlar”, Practica pedagogică I.
Unități de curs
Studiul documentelor ce reglementează activitatea instructiv-educativă la nivelul şcolii primare. Asistenţa la
activităţile instructiv-educative la clasă. Proiectarea/realizarea şi elaborarea unor materiale necesare
organizării şi desfăşurării activităţilor didactice în clasele primare.
Metode și tehnici de predare și învăţare
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Metode de comunicare orală: instructajul, explicația, demonstrația, conversația euristică.
Metode de comunicare scrisă: lectura activă, metoda studiului individual.
Metode de comunicare bazate pe limbaj intern: reflecția personală.
Metode de explorare nemijlocită a realității: observarea sistemică.
Strategii de evaluare
Modalitate de organizare: Conferință de totalizare
Instrumentul de evaluare: Portofoliul
Criteriile de
apreciere

Produsele evaluabile

Caracteristica dată de
învățătorul-mentor

Documentația curentă

Grila de calculare a notei finale




Prezența
Cunoștințe
metodologice
 Aptitudini didactice
 Sîrguința
 Completitudinea
 Corectitudinea
 Acuratețea

Nota

Nota · 0,3 (30%)

Nota

Nota · 0,1 (10%)

Nota medie
pentru fiecare proiect

Lecțiile de control
Limba și literatura română
Matematică
Științe
Educație moral-spirituală
Educație plastică

Nota medie pentru toate
proiectele · 0,4 (40%)

 Proiectarea didactică
 Realizarea lecției

Ora de dirigenție

Prezentarea reflecției
personale






Adecvanța ideilor
Originalitatea ideilor
Utilizarea TIC
Coerența exprimării

Notele
membrilor comisiei
conferinței de
totalizare a stagiului
de practică

Nota medie · 0,2 (20%)

NOTA FINALĂ______________________
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învățămîntul
superior.
2. Curriculumul școlar. Clasele I-IV. Chișinău, 2010.
3. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învățămînt. Ch., 2011.
4. Ghid de implementare a curriculumului modernizat la educaţia plastică
http://frs.ucoz.ru/_ld/0/25_GHID_LA_ED-PLAS.pdf
Clasa I
1. BURUIANĂ, M. et.al., Abecedar. Chișinău, Știința, Prut Internațional, 2014.
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2. URSU, L. et.al. Matematică, cl. I. (manual) Ch., Prut Internațional, 2014.
3. URSU, L. Matematică, cl. I. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2008.
4. CARA, A.. Educatia moral-spirituala: Manual pentru cl. a I-a. Ch.: Lyceum, 2003.
Clasa a II-a
1. BURUIANĂ, M. et.al., Limba și literatura română, cl. a II-a. Chișinău, Știința, Prut Internațional, 2011.
2. URSU, L. et.al. Matematică, cl. a II-a. (manual) Ch., Prut Internațional, 2011.
3. URSU, L. Matematică, cl. a II-a. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2006.
4. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al. Științe, manual pentru clasa a 2-a, Editura Prut Internațional, Chișinău,
2011
5. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al. Științe. Ghid pentru învățători. Ch., Prut Internațional, 2006.
6. CARA, A. et. al. Educatia moral-spirituala: Manual pentru cl. a II-a . Ch: Lyceum, 2003.
7. SAMBURIC, E., PRISĂCARU, L., Educaţia plastică cl. II-a. Ch.: Arc, 2011
Clasa a III-a
1. BURUIANĂ, M. et.al., Limba și literatura română, cl. a III-a. Chișinău, Știința, Prut Internațional, 2012.
2. URSU, L. et.al. Matematică, cl. a III-a. (manual) Ch., Prut Internațional, 2012.
3. URSU, L. Matematică, cl. a III-a. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2007.
4. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al.., Stiințe, manual pentru clasa a 3-a, Editura Prut Internațional, Chișinău,
2012
5. GALBEN-PANCIUC, Z. Științe. Ghid pentru învățători. Ch., Prut Internațional, 2007.
6. CARA, A. et. al.. Educatia moral-spirituala: Manual pentru cl. a III-a . Ch: Lyceum, 2003.
7. CANŢÎRU, I., VATAVU, Al.. Educaţia plastică cl. III-IV. Ch.: Arc 2012
Clasa a IV-a
1. MARIN, M. ., Limba și literatura română, cl. a IV-a. Chișinău, Cartier, 2013.
2. URSU, L. et.al. Matematică, cl. a IV-a. (manual) Ch, Prut Internațional, 2013.
3. URSU, L. Matematică, cl. a IV-a. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2008.
4. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al. Stiințe, manual pentru clasa a 4-a, Editura Prut Internațional, Ch., 2013
5. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al. Științe. Ghid pentru învățători. Ch., Prut Internațional, 2008.
6. CARA, A. et. al. Educatia moral-spirituala: Manual pentru cl. a IV. Ch.: Univers Pedagogic, 2005.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
G.07.O.060

Număr de
credite
ECTS
2

Pedagogie
I
Etica pedagogică
Pedagogie/ Catedra Științe ale Educației
Țărnă Ecaterina, dr., conf. univ.
ec.tarna@gmail.com

Anul

Semestru
l

Total ore

IV

7

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Etica pedagogică studiază particularitățile moralei pedagogilor, valorile și normele morale în mediul
educațional, calitățile morale ale pedagogului contemporan, conduita lui, atitudinea față de profesia sa, față
de elevi, față de părinții elevilor, față de colegii lui și față de sine ca pedagog. Această disciplină constituie o
punte între domeniile pedagogiei, eticii, filosofiei și psihologiei, între sfera privată și cea publică a
experienței profesionale. Cursul respectiv este necesar studenților pentru dezvoltarea personală și
profesională. Având în vedere ansamblul pregătirii metodologice, cursul are ca scop fundamentarea
abilităților și deprinderilor practice pentru: formarea atitudinii respectuoase față de elev, deprinderea de
conduită în corespundere cu normele etice, formarea capacităților empatice și a tactului pedagogic,
deprinderea de a-și controla emoțiile, formarea și dezvoltarea capacității de a analiza comportamentul uman
prin prisma normelor specifice deontologiei pedagogice, capacitatea de a crea un climat favorabil activității
profesionale.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
 conștientizarea conceptelor de bază specifice eticii pedagogice;
 analiza și interpretarea comportamentului moral versus amoral, imoral;
 formarea capacităților empatice și a tactului pedagogic;
 identificarea și estimarea codurilor etice implicate în activitatea cotidiană și profesională;
 aplicarea codului etic în cadrul conflictelor interpersonale și organizaționale;
 asumarea responsabilității de a elabora și implementa programe speciale de conduită etică;
 adaptarea paradigmelor etice teoretico-filosofice în activitățile practice educative;
 dezvoltarea spiritului de inițiativă în activitatea de învățare și de cercetare;
 dezvoltarea abilităților de a gestiona situațiile de stres și frustrare, de exprimare într-un mod constructiv,
de distingere între dimensiunile personale și profesionale.
 promovarea responsabilităților incluse în procesul educațional și responsabilitatea de a menține normele
etice profesionale:
 conștientizarea necesității de autocontrol, de valorificarea la maximum a proceselor și paternurilor de
autodezvoltare
Finalități de studii
La nivel de cunoaștere:
 Să definească conceptele de „etică”, „morală”, „ comportament”, „deontologie”.
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Să identifice, prin prisma principiilor etice, factorii ce favorizează comportamentul etic.
Să profileze valențele formative și rolul categoriilor etice în procesul educativ.
Să stabilească raportul dintre dimensiunea morală a personalității profesorului și dimensiunea morală
a personalității elevului
La nivel de aplicare
 Să utilizeze cunoștințele teoretice în domeniul aplicativ și să demonstreze abilitățile de management
al informației (capacitatea de a extrage, a analiza și a produce informații).
 Să determine dimensiunile comportament moral în raport cu cel amoral, imoral.
 Să demonstreze creativitate în elaborarea proiectelor de soluționare a dilemelor etice.
 Să utilizeze principiile eticii pedagogice în activitatea profesională.
La nivel de integrare
 Să estimeze importanța eticii pedagogice pentru favorizarea climatului pozitiv în școală
 Să demonstreze competentă și ajutor practic în proiectarea principiilor etice profesionale
 Să decidă asupra procesului de rezolvare a conflictelor, a normelor sociale și a relațiilor
interpersonale în mediul educativ.
 Să elaboreze aprecieri bazate pe cunoașterea problematicii sociale și etice care apar în procesul
educativ.
Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoștințe generale despre etică și comportament, să dezvolte deprinderi de
empatie și tact pedagogic, să identifice și să interpreteze diverse metode de autoeducație morală, să manifeste
atitudine pozitivă pentru prevenirea și rezolvarea conflictului prin aplicarea normelor etice, să aprecieze rolul
„Eticii pedagogice” în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale.
Unități de curs
Etica – etimologia, definiții și delimitări conceptuale. Perspectiva integrării valorilor etice în activitatea
profesională. Principiile și categoriile eticii pedagogice. Interdependența cultură emoțională și deontologie
pedagogică. Valorile morale fundamentale și comportamentul etic profesional. Normele sociale,
autoeducația și responsabilitatea profesională. Evaluarea și soluționarea dilemelor etice în educație.
Personalitatea și autoritatea profesională. Dimensiuni etice ale comunicării în mediul educațional. Tactul
pedagogic ca formă de funcționare a moralei.
Metode și tehnici de predare și învățare
Calitatea participării studenților: discuții, dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea și susținerea
prezentărilor, consultarea surselor bibliografice de bază, totalizând și cele două probe obligatorii (proiectul de
dezvoltare personală, portofoliu).
Strategii de evaluare
În scopul formării competențelor de domeniu prezența la curs este obligatorie. Studenții sunt
responsabili de studierea conținutului, realizarea sarcinilor și lucrărilor în cazul absențelor motivate și
nemotivate. Activitățile solicitate studenților pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota finală.
Portofoliul (proiectele, referatele, testele etc.) predate după termenul fixat nu se iau în considerare.
Rezultatele evaluării curente constituie - 60% din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la
examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
5. Capcelea V. Etica. Chişinău: Arc, 2003.
6. Chiriac V. Etica și eficiența profesională. București: All, 2005
7. Copoeru I., Szabo N. Etica și cultura profesională. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2008
8. Grigoraş I, Probleme de etică. Curs universitar. Editura Universităţii “Al.I.Cuza “ Iaşi, 1999
9. Mândâcanu V., Etica pedagogică praxiologică. Editura: Pontos; Chişinău, 2010. 588 p.
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10. Mândâcanu V., Profesorul-maestru. Editura: Pontos; Chişinău, 2009. 628p.
11. Miroiu M., Blebea G., Introducere în etica profesională. București: Ed. Trei, , 2001
12. Singer P. Tratat de etică. Iași: Polirom, 2006
Opțională:
1. Sîrbu T. Etica și virtuți morale. Iași: Ed. Societății Academice, 2005
2. Şustag Z., Ignat C. Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor. București: Ed. Universitară 2008
3. Williams B., Moralitatea .O introducere în etică. Traducere de V.Mureşan, Editura Punct, Bucureşti, 2002
4. www.edu.md
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul cursului Număr de
credite ECTS
S.07.O.061

4

Anul

IV

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Didactica Educației Fizice
Educație Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
ciorbaconst@yahoo.com

Semestrul

7

Total ore

120

Total ore
contact
contact
direct
indirect
24
96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studențesc duc un mod de viață
sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în fața calculatoarelor, televizoarelor, pe băncile școlii,
starea fizică și funcțională a elevilor și preșcolarilor este una destul de șubredă. Conform actelor normative,
în cadrul instituțiilor preuniversitare și preșcolare, sunt prevăzute doar 2 ore pe săptămână, fapt ce nu poate
satisface pe deplin cerințele față de nivelului pregătirii fizice și funcționale a acestora. Anume aici vor
interveni cadrele didactice pentru a îmbunătăți situația dată astfel ca elevii și preșcolarii să fie pregătiți pentru
un mod sănătos de viață.
Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, capabile să facă
față tuturor condițiilor de viață. Cursul are conexiune cu disciplinele de pedagogie, biologie, fiziologie,
psihologie unde componenta asanativă este una foarte importantă pentru viitoarea generație.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
 Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni și noțiuni din domeniul educației fizice;
 Familiarizarea studenților cu cele mai avansate metodologii în domeniul educației fizice preuniversitare
și preșcolare;
 Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exercițiului fizic;
 Posedarea cunoștințelor privind modul sănătos de viață.
Capacităţi
 Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condițiile actuale;
 Însuşirea metodicilor de practicare a exercițiului fizic în funcție de scopurile puse în fața sa;
 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale a elevilor și preșcolarilor;
 Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcționale a elevilor și preșcolarilor.
Atitudini
 A se încadra în practicarea exercițiului fizic în regimul zilei;
 Luarea unei atitudini ferme faţă de practicarea exercițiului fizic;
 Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exercițiului fizic;
 Trezirea interesului față de modul sănătos de viață.
Finalităţi de studii
 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice;
 Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice;
 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcționale;
 Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru diferite grupuri de mușchi;
 Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru elevi și preșcolari;
 Să cunoască modalitățile organizării practicării independente a exercițiului fizic;
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 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice;
 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice;
 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcționale;
 Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede deprinderi de organizare a activității independente de practicare a exercițiului fizic
de către elevi și preșcolari, să fie în stare să selecteze complexe de mijloace fizice pentru organizarea și
desfășurarea activităților motrice la lecțiile de educație fizică, la lecțiile independente, lucrul individual la
domiciliu etc.
Studenţii trebuie să posede deprinderi de evaluare a nivelului pregătirii fizice, nivelului dezvoltării fizice,
precum și a nivelului pregătirii funcționale a elevilor și preșcolarilor.
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice și practice al studenţilor, iar la
finele acestora se va evalua prin intermediul scării de evaluare națională din 10 puncte.
Unităţi de curs:
Tema 1. Teoria şi metodologia educaţiei fizice ca ştiinţă şi obiect de studiu
Tema 2. Noţiuni teoretico – metodice cu privire la mijloacele educaţiei fizice
Tema 3. Principiile didactice în cadrul educației fizice cu elevii claselor primare
Tema 4. Teoria şi metodologia dezvoltării calităţilor motrice
Tema 5. Metodele de instruire în cadrul educației fizice cu elevii claselor primare
Tema 6. Caracteristica curriculumului de educaţie fizică pentru învăţământul primar
Tema 7. Lecţia – forma de bază a organizării procesului de educaţie fizică în şcoală
Tema 8. Metodica învățării exercițiilor de front și formație
Tema 9. Metodologia învățării exercițiilor de dezvoltare fizică generală (EDFG)
Tema 10. Metodologia învățării săriturilor
Tema 11. Metodologia învățării aruncărilor
Tema 12. Metodologia învățării echilibrului
Tema 13. Metodologia învățării rostogolirilor
Strategii de predare şi învăţare
1. Lecțiile teoretice sunt însoțite de asistența tehnică (calculatoare, video, filme)
2. Lecții practice cu aplicarea aparatelor nestandarde;
3. Lecții practice cu folosirea largă a inventarului sportiv;
4. Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Se vor aplica următoarele strategii de evaluare:
 Testări curente;
 Evaluarea activității practice (notă);
 Lucrări de laborator notate;
Examen sub formă de teste scris.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Dragnea A., Bota A. Teoria activităţilor motrice. Editura didactică şi pedagogică. R.A. Bucureşti,
1999. – 283p.
2. Dragnea A., Bota A. Editura Cartea Şcolii, Bucureşti, 2000. – 241p.
3. Carp I. Noţiuni de bază ale educaţiei fizice şi sportului. Chişinău, I.N.E.F.S., 2000. – 41p.
4. Matveev L.P., Novikov A.D. Teoria şi metodica educaţiei fizice. Editura Sport-Turism, Bucureşti,
1980. – 160p.
5. Raţă G- Didactica educaţiei fzice şi sportului. Editura „Alma Mater”, Bacău, 2004. – 337p.
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6. Raţă G. Aptitudinile în activitatea motrică / Gloria Raţă, Bogdan Constantin Raţă. – Bacău:
EduSoft, 2006. – 318p.
Opțională:
7. Громова О.Е. Спортивные игры для детей.- М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с.
8. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников дошкольных
учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с.
9. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников:
Практическое пособие. – М.:Айрис-пресс, 2003. – 80 с.
10.Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96
с.
11.Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности
дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 112 с.
12.Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных учреждениях:
Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005 – 144 с.
13. Степаненкова Э.Я. Теория и медодика физического воспитания и развития ребенка: Учеб.
пособие для студ. учеб. заведений - 2.е изд., испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2006. –
368 с.
19.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.A.062

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Educația ecologică
Pedagogie/ Pedagogie Preșcolară
Gînju Stela dr., conf. univ.

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

3

IV

VII

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În cadrul cursului Educaţia ecologică studenţii vor studia noţiunile, fenomenele, procesele şi legile de bază
ale ecologiei, vor fi familiarizaţi cu cauzele şi consecinţele poluării mediului ambiant. Studenţii vor fi
conştientizaţi despre importanţa ocrotirii mediului ambiant şi măsurile de ocrotire de la noi din ţară. De
asemenea studenţii vor fi familiarizați cu metodologia realizării educației ecologice a preșcolarilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe gnosiologice: de explicare a noțiunilor, fenomenelor și proceselor ecologice; a cauzelor
și consecințelor poluării mediului; de descriere a conținuturilor și obiectivelor curricular cu referință
la educația ecoligică în preșcolaritate
 Competenţe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul activităților cu preșcolariim,
cu referință la educația ecologică
 Competenţe de analiză: de evaluare a nivelului educației ecologice a preșcolarilor și a
comportamentului ecologic propriu
 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ecologic ştiinţific corect
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să relateze despre importanţa educaţiei ecologice;
 Să determine obiectul de studiu al ecologiei;
 Să explice noțiunile, fenomenele și procesele ecologice de bază ale ecologiei;
 Să descrie conținuturile și obiectivele curriculare cu referință la educația ecologică în preșcolaritate
 Să argumenteze alegerea metodelor, mijloacelor, formelor şoi activităţilor didactice în procesul de
realizare a educației ecologice a preșcolarilor
 Să elaboreze proiectări de scurtă/lungă durată pentru activități formale și nonformale cu tematică
ecologică;
 Să participle la măsuri ecologice de salubrizare a mediului, de informatizare a populației, etc.
 Să manideste un comportament ecologic adecvat
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor puse studentul trebuie să posede cunoştinţe din cursul general de
biologie, geografie din liceu şi a cursului universitar de Ştiinţe lae naturii, Teoria şi metodologia ştiinţelor în
învăţămîntul primar
Unități de curs
Demersul didactic al disciplinei opţionale Educaţie ecologică. Aria curriculară Științe, educația pentru
mediu și cultură ecologică. Activităţi interactive de studiere a mediului. Ecologia ca ştiinţă. Factorii naturali:
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biotici, abiotici, antropogeni. Problemele ecologice ale omenirii.Sugestii metodologice. Relaţiile dintre
organisme. Lanţurile, reţele, piramide ecologice. Sugestii metodologice de predare/învățare/evaluare
Reziduurile menajere. Reutilizarea, reciclarea şi reducerea deşeurilor. Poluarea şi protecţia aerului, apei.
Poluarea şi protecţia solului. Poluarea sonoră. Cartea Roşie Mondială şi Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Plante şi animale rare. Protecţia lor. Ariile protejate de Stat din Republica Moldova. Sugestii metodologice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte; consultaţii
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii,
portofolii,teste etc.
Evaluarea finală de examen se va executa în scris, metoda de evaluare- test ( itemi cu alegere
multiplă.)
Nota finală se constituie din următoarele componente:
40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări);
Bibliografie
Obligatorie:
1. Andon C, V. Cecoi, E. Popova, Ştiinţe ale naturii cu bazele ecologiei, ed.Lumina, Chişinău, 1994.
2. Andon C., Cecoi V., Botanica cu bazele ecologiei, Chişinău, 1997.
3. Anghel I., ş.a., Natura supliment pentru profesori şi elevi, Bucureşti, 1985.
Opţională:
1. Ganea I., Simonov G., File din Cartea Roşie. Chişinău, 1981.
2. Goncearenco V., Stepanov I., Prietenii noştri grădinari, Ed. Lumina, Chişinău, 1990.
3. Toderaş M., ş.a., Zoologia cu elemente de ecologie, Chişinău, 1999.

125

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.A.063

Pedagogie în învățămîntul primar
I, licenţă
Educația pentru mediu
Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogie Preșcolară
dr., conferiențiar universitar Gînju Stela

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

3

IV

VII

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În cadrul cursului Educaţia pentru mediu studenţii vor studia noţiunile, fenomenele, procesele şi legile de
bază despre mediu, vor fi familiarizaţi cu cauzele şi consecinţele poluării mediului ambiant. Studenţii vor fi
conştientizaţi despre importanţa ocrotirii mediului ambiant şi măsurile de ocrotire de la noi din ţară. De
asemenea studenţii vor fi familiarizați cu metodologia realizării educației pentru mediu a preșcolarilor
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe gnosiologice: de explicare a noțiunilor, fenomenelor și proceselordespre mediu; a
cauzelor și consecințelor poluării mediului; de descriere a conținuturilor și obiectivelor curricular cu
referință la educația pentru mediu în preșcolaritate
 Competenţe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul activităților cu preșcolarii, cu
referință la educația pentru mediu
 Competenţe de analiză: de evaluare a nivelului educației pentru mediu a preșcolarilor și a
comportamentului ecologic propriu
 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ecologic ştiinţific corect
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să relateze despre importanţa educaţiei pentru mediu;
 Să determine obiectul de studiu al educației pentru mediu;
 Să explice noțiunile, fenomenele și procesele ecologice de bază ale educației pentru mediu;
 Să descrie conținuturile și obiectivele curriculare cu referință la educația pentru mediu în
preșcolaritate
 Să argumenteze alegerea metodelor, mijloacelor, formelor şi activităţilor didactice în procesul de
realizare a educației pentru mediu a preșcolarilor
 Să elaboreze proiectări de scurtă/lungă durată pentru activități formale și nonformale cu tematică
ecologică;
 Să participle la măsuri ecologice de salubrizare a mediului, de informatizare a populației, etc.
Să manifeste un comportament ecologic adecvat
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor puse studentul trebuie să posede cunoştinţe din cursul general de
biologie, geografie din liceu şi a cursului universitar de Ştiinţe ale naturii, Teoria şi metodologia ştiinţelor în
învăţămîntul primar
Unități de curs
Demersul didactic al disciplinei opţionale Educaţiepentru mediu. Aria curriculară Științe, educația
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pentru mediu și cultură ecologică. Activităţi interactive de studiere a mediului. Ecologia ca ştiinţă. Factorii
naturali: biotici, abiotici, antropogeni. Problemele ecologice ale omenirii.Sugestii metodologice. Relaţiile
dintre organisme. Lanţurile, reţele, piramide ecologice. Sugestii metodologice de predare/învățare/evaluare
Reziduurile menajere. Reutilizarea, reciclarea şi reducerea deşeurilor. Poluarea şi protecţia aerului, apei.
Poluarea şi protecţia solului. Poluarea sonoră. Cartea Roşie Mondială şi Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Plante şi animale rare. Protecţia lor. Ariile protejate de Stat din Republica Moldova. Sugestii metodologice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte; consultaţii.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă va fi realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea
la discuţii, portofolii,teste etc.
Evaluarea cruenta I- lucrare scrisă
Evaluarea cruenta II- lucrare scrisă
Evaluarea finală de examen se va executa în scris, metoda de evaluare- test ( itemi cu alegere
multiplă.)
Nota finală se constituie din următoarele componente:
40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări);
Bibliografie
Obligatorie:
1. Andon C, V. Cecoi, E. Popova, Ştiinţe ale naturii cu bazele ecologiei, ed.Lumina, Chişinău, 1994.
2. Andon C., Cecoi V., Botanica cu bazele ecologiei, Chişinău, 1997.
3. Anghel I., ş.a., Natura supliment pentru profesori şi elevi, Bucureşti, 1985.
Opţională:
1. Ganea I., Simonov G., File din Cartea Roşie. Chişinău, 1981.
2. Goncearenco V., Stepanov I., Prietenii noştri grădinari, Ed. Lumina, Chişinău, 1990.
3. Toderaş M., ş.a., Zoologia cu elemente de ecologie, Chişinău, 1999.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.A.065

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Studierea ştiinţelor prin Aplicații și Experimente
Pedagogie/ Pedagogia Preșcolară
Gînju Stela, doctor în biologie, conf.univ.
Carabet N., Boţan A. Teleman A.

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

2

IV

7

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Studierea ştiinţelor prin aplicații și experimente este o disciplină opțională ce se studiază la anul III și
prevede 60 ore, inclusiv 30 ore de contact direct și 30 ore de lucru individual. Acest curs contribuie la
pregătirea profesională a educatorului, avînd ca temei însușirea activităților experimențiale, ce îl va ajuta să
transmită cunoștințele micului școlar pentru a înțelege mai bine unele fenomene și legități ale naturii, pentru
a conștientiza existența relațiilor dintre natura vie și cea nevie
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competențe gnosiologice: cunoașterea conceptelor de bază; stabilirea factorilor în metodologia
proiectării, realizării experimentelor; distingerea trăsături esențiale ale activităților experiențiale
specifice ciclului primar.
 Competențe praxiologice: vizează capacitatea studenților de a fundamenta cunoștinețele; efectuarea
metodologică corectă a activităților experiențiale.
Competențe de cercetare: efectuarea activităților experiențiale; crearea modelelor; operarea cu
materiale de laborator; determine scopurile şi prognozarea rezultatelor aşteptate; realizarea activității conform
planului, aprecierea rezultatelor.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenții vor fi capabili:
 Să definească noțiunile de experiment, experiență, modelare, demonstrație, aplicație, observație;
 Să caracterizeze metodele experimentale aplicabile în studierea naturii;
 Să argumenteze cadrul curricular de aplicare a experimentelor și aplicațiilor în studierea naturii;
 Să aplice experimente și aplicații în cadrul unor lecții-excursii;
 Să manifeste creativitate pedagogică pentru aplicarea experimentelor și aplicațiilor în studierea
naturii;
 Să aprecieze valențele formative ale metodelor experimentale pentru educarea micilor școlari;
Să respecte normele de igienă și securitate în procesul aplicării activităților experimențiale cu micii școlari.
Precondiții
Cunoștințe generale din domeniul liceal la disciplinele biologie, zoologie, anatomia omului și a
cursului universitar Teoria și Metodologia Familiarizării Copiilor cu Natura.
Unități de curs
Repere teoretice ale aplicării experimentului în studierea naturii. Repere teoretico-metodologice ale
aplicării modelării în studierea naturii. Aplicarea experiențelor și modelării în predarea-învățarea
conținuturilor despre aer. Aplicarea experiențelor și modelării în predarea-învățarea conținuturilor despre
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apă. Aplicarea experiențelor și modelării în predarea-învățarea conținuturilor despre sol. Aplicarea
experiențelor și modelării în predarea-învățarea conținuturilor despre temperatură și măsurarea ei. Aplicarea
experiențelor și modelării în predarea-învățarea conținuturilor astronomice. Aplicarea experiențelor și
modelării în predarea-învățarea conținuturilor biologice. Aplicarea experiențelor și modelării în predareaînvățarea conținuturilor zoologice. Aplicarea experiențelor și modelării în predarea-învățarea conținuturilor
anatomice, fiziologice și de igienă. Aplicarea experiențelor și modelării în predarea-învățarea conținuturilor
ecologice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
experimentul, modelarea, demonstrația, observația, predarea reciprocă, explicația.
Strategii de evaluare
 Evaluarea curentă: calitatea participării studenților în cadrul orelor seminarii (discuții, dezbateri);
simularea unei activități experiențiale; construirea unui model specific ciclului preșcolar.
Evaluarea finală (sumativă): evaluarea conținuturilor din curriculum-ul diciplinar pe dimensiunile
cunoaștere, aplicare și integrare a cunoștințelor în baza chestionării orale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Gînju S. Activități experiențiale. Științe clasele II-IV. Chișinău: UPS ,,Ion Creangă”, 2009
2. Burlea E. Teoria și metodologia științelor în învățămîntul primar. Chișinău: Bons Offices, 2006
3. Crocan D.O. Să descoperim natura prin aplicații și experimente. București: Didactică și Pedagogică,
2002
4. Ursu L., Gînju S. Utilizarea tehnicilor LSDGC în cadrul activităților experiențiale de educație
ecologică. Aplicații pentru disciplina Științe în clasele primare. //Didactica Pro, nr. 6 (52), 2008
5. Ursu L. Gînju S. Castelul – o tehnică de dezvoltare a gîndirii critice. Aplicații pentru activitățile
experiențiale de educație pentru sănătate. Științe clasele primare. // Didactica Pro, nr.1(53), 2009
Opțională:
1. Cuccini C. Activități de învățare la Științe. București: Aramis, 1999
2. Rotaru I. Metode și tehnologii de instruire ecologică. Chișinău, 2002
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.A.060

Pedagogie în învățămîntul primar
I, licenţă
Metodologii centrate pe elev la disciplina Științe
Pedagogie, catedra Pedagogie Preşcolară
Boțan Aliona, lector univ.

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

2

IV

7

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În cadrul cursului dat cursanţii vor studia diverse strategii didactice interactive, utile studentului-pedagog
în familiarizarea micului şcolar cu lumea înconjurătoare. Studenţii vor însuşi delimitările conceptuale, precum
şi modalitatea de aplicare metodologiilor centrate pe elev la disciplina Ştiinţe
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competențe gnosiologice: cunoaşterea delimitărilor conceptuale; determinarea rolului studierii
disciplinei Metodologia centrată pe elev în cadrul orelor de Ştiinţe, precum şi corelarea cu alte
discipline de studiu universitar; identificarea reperelor psihopedagogice fundamentale în selectarea
strategiilor şi tehnologiilor interactive în cadrul predării-învăţării ştiinţelor în clasele primare.
 Competențe praxiologice: identificarea modalităţilor de aplicare a strategiilor interactive în cadrul
predării-învăţării ştiinţelor în clasele primare; aplicarea strategiilor interactive în practică în baza
manualului de Ştiinţe, clasele primare.
Competențe de creare: crearea deprinderilor de colectare a diverselor strategii interactive eficiente în
cadrul disciplinei Ştiinţe.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi capabili:
Să definească principalele aspecte psihopedagogice şi metodice de organizare a diverselor strategii
didactice interactive;
Să aplice diverse strategii interactive în procesul predării-învăţarii ştiinţelor primare pentru a spori
interesul elevilor faţă de această disciplină;
Să decidă argumentat momentul didactic potrivit, pentru strategia didactică propusă în funcţie de
necesităţile reale ale elevilor;
Să propună diverse metode şi strategii didactice interactive accesibile micului şcolar;
Să conştientizeze importanţa diversificării strategiilor didactice în sporirea eficienţii instruirii;
Să manifeste motivaţie personală în procesul studierii disciplinei pentru a spori eficienţa instruirii;
Precondiții
Pentru realizarea obiectivelor puse studentul trebuie să posede cunoştinţe din cursul general de
Pedagogie, Teoria educaţiei şi Teoria şi metodologia ştiinţelor.
Unități de curs
Repere teoretice şi delimitări conceptual ale metodologiei didactice centrate pe elev.
Tehnici de autoinstruire în dependenţă de stilul de învăţare. Metode de predare-învăţare interactivă de grup la
lecţiile de Ştiinţe. Metode de fixare, sistematizare şi verificare a cunoştinţelor la orele de Ştiinţe în
învăţămîntul primar. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii la lecţiile de Ştiinţe.
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Metode de cercetare în grup specifice disciplinei Ştiinţe
Metode și tehnici de predare și învăţare
explicația, demonstrația, simularea, metoda predării - învăţării reciproce; metoda mozaicului; metoda
învăţării pe grupe mici; metoda schimbării perechii; organizatorul grafic; diagrama cauza-efect; tehnica florii
de nufăr; metoda R.A.I.; Phillips 6/6.
Strategii de evaluare
 Evaluarea curentă: se bazează pe comunicarea conţinutului teoretic, realizarea portofoliilor ce
include diverse strategii didactice elaborate de către student şi care poate fi aplicate în cadrul orelor
de ştiinţe în clasele primare.
Evaluarea finală: evaluarea conținuturilor din curriculum-ul disciplinar pe dimensiunile cunoaștere,
aplicare și integrare a cunoștințelor în baza chestionării orale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Breben S., Fulga M., Metode interactive de grup, 2007
2. Cartaleanu T., Lectură şi scriere pentru dezvoltare. Chişinău, 2002
3. Crenguţa-Oprea L., Strategii didactice interactive, Bucureşti: ed. Didactică şi Pedagogică, 2006
4. Grosu A., Cum dezvoltăm gîndirea critică sau interogarea multiprocesuală // Didactica Pro, Nr. 4,
2001
5. Scheau I., Gîndirea critică – metode active de predare – învăţare. Cluj – Napoca: ed. Dacia
Educaţional, 2004
Opţională:
1. Creţu N., Dezvoltarea gîndirii critice// Didactica Pro, Nr. 2, 2003
2. Ursu L., Cîrlan L., Strategii didactice interactive în instruirea matematică primară. Chişinău, 2006
3. Ursu L., Gordea – Saranciuc L., Jocuri interdisciplinare. Chişinău, 2007
4. Ursu L. Cubul – tehnica de integrare a cunoştinţelor // Didactica Pro, nr.1, 2003, p. 59-62
5. Ursu L. Dezvoltarea gîndirii critice în în clasele primare // Didactica Pro, nr.3-4, 2002, p. 114-117
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Strategii didactice interactive în învățămîntul matematic primar
Pedagogie /Pedagogia Învățămîntului Primar
Ludmila Ursu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Tatiana Dubineanschi, doctor în pedagogie, conferențiar
Cadre didactice implicate
universitar; Lilia Cîrlan, lector superior
e-mail lursu@mail.ru: rusuleac@yahoo.com; lileacirlan@mai.ru

Codul
cursului
S.07.A.068

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total
ore

4

IV

VII

120

Total ore
contact
studiu
direct
individual
24
96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opţional Strategii didactice interactive în instruirea matematică primară vine în continuarea cursului
de bază Didactica matematicii (I, II, III) și asigură formarea și dezvoltarea la studenți a competențelor de
proiectare și integrare a unor strategii didactice interactive în activități de predare-învăţare a matematicii la
treapta primară de învățămînt în vederea atingerii obiectivelor propuse și formării competențelor specifice
matematicii la elevi.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Fundamentarea şi înţelegerea aspectelor teoretico-practice ale strategiilor didactice interactive.
 Realizarea produselor din aria designului educaţional (proiecte, secvenţe de lecţii, ore proiectate şi
realizate integral, în cadrul simulărilor şi practicilor pedagogice) integrînd rațional strategii interactive.
 Compararea eficienței strategiilor didactice în dependență de tipul lecției, etapa lecției, conținutul și
finalitățile lecției.
 Aprecierea critică a activității și produselor activității proprii și a colegilor, propunînd soluții de
eficientizare.
 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare prin utilizarea limbajului specific matematic.
Finalităţi de studii
 Să relateze despre legăturile disciplinei Strategii didactice interactive în instruirea matematică primară
cu alte ştiinţe şi discipline universitare.
 Să identifice reperele psihopedagogice fundamentale în determinarea strategiilor şi tehnologiilor
interactive în cadrul predării-învăţării matematicii în clasele primare.
 Să elaboreze proiecte didactice utilizînd eficient și rațional strategii didactice interactive.
 Să elaboreze material didactice eficiente necesare aplicării unei strategii didactice interactive.
 Să aplice diverse strategii didactice în procesul didactic matematic sau în situații de simulare.
 Să argumenteze eficiența strategiilor didactice interactive proiectate sau aplicate pentru un anumit tip de
lecție, etapă a lecției, conținut de învățare.
 Să evalueze critic propria activitate, produsele activității, cît și a colegilor, propunînd soluții de
eficientizare.
 Să comunice într-un limbaj adecvat contextului și domeniului de specialitate.
Precondiții
Pentru atingerea finalităților, studentul trebuie să aibă formate competențe aferente cursurilor universitare:
Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării,
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Praxiologia matematicii, Didactica matematicii I, Didactica matematicii II, Didactica matematicii III.
Unități de curs
Strategia didactică și strategia didactică interactivă. Delimitări conceptuale. Tehnica Blazonului. Tehnica Mai
multe capete la un loc. Interogarea multiprocesuală în rezolvarea problemelor. Tehnica Rezolvarea în lanţ.
Tehnica Teamebuilders. Tehnica Schimbă perechea. Tehnica R.A.I. Metodă Proiectul. Tehnica EchipeJocuri-Turnire. Tehnica Analiza trăsăturilor semantice. Tehnica Secvenţe contradictorii. Cubul – tehnică de
integrare a cunoştinţelor. Clustering-ul – o tehnică eficientă şi motivatorie. Tehnica Găsiți numărul-țintă.
Tehnica Gîndeşte-Perechi-Prezintă. Tehnica Diagrama Venn.
Metode și tehnici de predare și învățare
Prelegerea, lucrarea practică, portofoliu, conversația euristică, studiu de caz etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza prin diverse metode și forme: oral și în scris, chestionarea orală, participarea la
discuții, prezentarea produselor activității.
Condiții de admitere la evaluarea finală: prezenţă activă la seminar; prezenţă obligatorie la evaluări
(anunţate din timp), obţinerea notei minime 5 la activitățile de seminar și evaluări.
Nota semestrială se constituie ca media aritmetică a (1) notelor de la evaluările formative; (2) a notelor
pentru activitatea în cadrul seminarelor; (3) a notelor pentru alte activități de lucru individual.
Forma finală de evaluare este examenul oral în bază de portofoliu. Studentul va fi apreciat cu notă pentru (1)
corectitudinea realizării lucrărilor din portofoliul, (2) pentru corectitudinea răspunsurilor la întrebări în baza
portofoliului, (3) pentru completitudinea reflecțiilor.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - nota semestrială, 40% - nota de la examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bocoş, M.-D. Instruirea interactivă. Iaşi: Polirom, 2013.
2. Temple Ch. et al. Aplicarea tehnicilor LSDGC, Supliment al revistei Didactica Pro…, 2003, nr.4.
http://prodidactica.md/files/4.pdf
3. Temple, Ch. et al. Strategii de dezvoltare a gîndirii critice pentru toate disciplinelșe școlare. Ghidul
II. Cișinău: Didactica Pro…, 2002. http://prodidactica.md/files/2.pdf
4. Temple, Ch. et al. Iniţiere în metodologia Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice,
Supliment al revistei Didactica Pro…, 2001, nr.1. http://prodidactica.md/files/1.pdf
5. Temple, Ch. et al. Învăţare prin colaborare, Supliment al revistei Didactica Pro…, 2002, nr.7.
http://prodidactica.md/files/3.pdf
6. Temple, Ch. et al. Promovarea gândirii critice, Supliment al revistei Didactica Pro…, 2002, nr.3.
7. Ursu, L.; Cîrlan, L. Strategii didactice interactive în instruirea matematică primară, Chişinău: UPS
”I. Creangă”, 2006.
8. Ursu, L. Tehnica Echipe-Jocuri-Turnire (variantă adaptată pentru învăţămîntul matematic primar). În:
Didactica Pro, nr. 3 (49), 2008, p.43.
9. Ursu, L. Tehnica „Teambuilders” / În: Matematica. Ghid pentru profesori. Clasa a 5-a. Chișinău:
editura Prut Internațional, 2010, p.9.
Opțională:
1. Nicu, A., Strategii de formare a gândirii critice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2007.
2. Oprea, C., Strategii didactice interactive. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2007.

133

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.A.069

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Matematica pentru concursuri școlare
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
Ursu Ludmila, dr., conf. univ.
Dubineanschi Tatiana, dr., conf. univ., Cîrlan Lilia, lector univ.
lursu@mail.ru ; rusuleac@yahoo.com ; lileacirlan@mail.ru

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

4

IV

VII

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opțional Matematica pentru concursuri școlare asigură parcurgerea conţinuturilor şi abordarea
metodologică a diverselor activităţi curriculare, extracurriculare și extrașcolare aferente disciplinei şcolare
Matematica, cu scopul de a forma, a sistematiza şi a aprofunda competenţele profesionale care ar permite
învățătorului să descopere elevii cu înclinații și preferințe în sfera matematicii și ar forma capacități de a
organiza concursuri matematice cu elevii claselor primare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
.Optimizarea performanțelor în urma evaluării/autoevaluării rezultatelor activității de studiu a
colegilor/proprii
 Stimularea competenţelor de comunicare prin utilizarea limbajului specific matematic.
 Manifestarea unor comportamente favorabile formării profesionale.
 Asigurarea funcţionalităţii cunoştinţelor şi a capacităţilor dobîndite în vederea determinării
strategiilor de organizare a concursurilor matematice cu elevii claselor primare.
 Dezvoltarea competenţelor de proiectare şi realizare a concursurilor matematice cu elevii claselor
primare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să identifice reperele fundamentale cu privire la activitățile extradidactice la matematică în clasele
primare.
 Să elaboreze proiectele activităților extradidactice la matematică în clasele primare.
 Să elaboreze sarcini didactice ce pot fi aplicate în cadrul concursurilor și olimpiadelor la matematică în
clasele primare.
 Să aplice diverse sarcini didactice în cadrul concursurilor și olimpiadelor la matematică în clasele
primare.
 Să argumenteze eficiența organizării și desfășurării activităților extradidactice la matematică în clasele
primare.
 Să evalueze critic propria activitate, produsele activității, cît și a colegilor, propunînd soluții de
eficientizare.
 Să comunice într-un limbaj adecvat contextului și domeniului de specialitate.
 Să manifeste o motivaţie personală şi a unor atitudini pozitive faţă de cursul dat în contexte variate.
Precondiții
Cursul preuniversitar de matematică, Praxiologia matematicii, Didactica matematicii I, II, III,
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Metodologia formării competențelor de rezolvare a problemelor.
Unități de curs
Repere teoretice cu privire la activitățile extradidactice la matematică. Stimularea aptitudinilor
matematice la elevii claselor primare. Organizarea și desfăşurarea concursurilor matematice la lecțiile de
matematică în clasele primare. Organizarea și desfăşurarea concursurilor matematice extrașcolare pentru
clasele primare. Organizarea și desfăşurarea olimpiadelor la matematică pentru clasele primare. Evaluarea
concursurilor și olimpiadelor școlare la matematică.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Observarea, cercetarea, studiul de caz, exersarea, lucrări practice, demonstrarea, lucrul în perechi, lucrul în
grup etc.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă va fi realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la
discuţii, portofolii,teste etc.
Evaluarea cruentă I- proiect individual
Evaluarea cruenta II- proiecte de grup
Evaluarea finală de examen se va executa oral, metoda de evaluare – portofoliu.
Nota finală se constituie din următoarele componente:
40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări);
Bibliografie
Obligatorie:
4. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa I. Ch., Prut Internațional,
2014. http://www.ctice.md/ctice2013/?page_id=1690
5. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a II-a. Ch., Prut
Internațional, 2015. http://www.ctice.md/ctice2013/?page_id=1690
6. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a III-a. Ch., Prut
Internațional, 2016. http://www.ctice.md/ctice2013/?page_id=1690
7. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, manual pentru clasa a IV-a. Ch., Prut
Internațional, 2013.
8. URSU, L.; LUPU, I.; IASINSCHI, IU. Matematică, Ghid pentru învățători și părinți, clasa I. Ch.,
Prut Internațional, 2008.
9. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învățămînt, chișinău,
2011.
10. Curriculumul şcolar: clasele I–IV. http://www.edu.md/ro/curriculum-national-modernizat-2010/
11. Berar I, Aptitudinea matematică la şcolari , Bucureşti, Editura. Academiei Române, 1991.
Opţională:
4. DĂNCILĂ E., DĂNCILĂ I. Matematică pentru bunul învăţător, ERCPres, Bucureşti, 2002.
5. URSU, L. Matematică, culegere de probleme și exerciții, clasa I. Ch., Prut Internațional, 2010.
6. URSU, L.; Note de curs la Didactica matematicii (sinteze).
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/9
7. http://www.humanistica.ro/anuare/2003/ANUAR_2003/07_Ioan%20BERAR.PDF
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.A.071

Număr de
credite
ECTS
4

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Probleme ale studiului integrat al limbii și literaturii române
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
Ciobanu V., dr., conf.univ.
Harea M., conf. univ., Golubițchi S., dr., conf.univ.

Anul

Semestru
l

Total ore

IV

VII

120

Total ore
contact direct
Lucrul individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Probleme ale studiului integrat al limbii și literaturii române” contribuie la formarea competențelor
profesionale sub aspect teoretic și metodologic în scopul optimizării procesului de predare-învățare-evaluare
a disciplinei Limba română în clasele primare. Acest curs vine în continuarea disciplinei de specialitate
„Didactica limbii și literaturii române” din ciclul I (licență). Concepţia unei discipline integrate de limba
română în clasele I – IV are la bază conceptele Educația lingvistică și educația literar-artistică. Prin aceasta sa fundamentat teoretic structura disciplinei, cerinţele principale faţă de elaborarea conţinutului, principiile de
eşalonare a acestuia etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Descrierea metodologiei de predare-învățare-evaluare integrată a disciplinei Limba și literatura română în
clasele primare.
 Asimilarea metodelor și tehnicilor eficiente ce pot fi aplicate la predarea integrată a disciplinei Limba și
literatura română.
 Proiectarea unor strategii de eficiență optimă la predarea-învățarea-evaluarea disciplinei Limba și
literatura română în clasele primare;
 Evaluarea/autoevaluarea lecțiilor de limba și literatura română în clasele primare, valorificând metodele
tradiționale și interactive;
 Elaborarea unor recomandări metodologice în vederea eficientizării procesului de predare-învățareevaluare a disciplinei Limba și literatura română în clasele primare prin integrarea conținuturilor EL și ELA .
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să examineze holistic demersul didactic la Limba și literatura română , ca disciplină integrată,în
raport cu alte discipline școlare.
 Să selecteze cele mai eficiente metode și tehnici în funcție de tipul lecției după criteriul
competenței;
 Să aplice metode alternative de evaluare a elevilor din clasele primare axate pe formarea de
competențe la lecțiile de Limbă și literatură română.
 Să proiecteze lecții integrate la disciplina Limba și literatura română în clasele primare;
 Să realizeze conexiunile inter-, intra- și transdisciplinare la proiectarea didactică a lecțiilor de
Limbă și literatură română;
 Să elaboreze recomandări metodologice în vederea eficientizării procesului didactic prin predarea
integrată a disciplinei Limba și literatura română în clasele primare.
Precondiții
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Pentru însușirea conținutului disciplinei studenții trebuie să cunoască aspectele generale ale didacticii
limbii şi literaturii române etc.
Unități de curs
Reflectarea studiului integrat în actele normative. Repere conceptuale ale studiului integrat. Aspecte
ale integralizării Educației lingvistice (EL) și Educației literar-artistică (ELA). Textul-baza studiului integrat
al disciplinei Limba și literatura română. Aspecte ale inter- , pluri- și transdisciplinarității la predareaînvățarea-evaluarea disciplinei Limba și literatura română.
Metodologia predării-învățării-evaluării integrate a disciplinei Limba și literatura română în clasele primare.
Valorificarea strategiilor recomandate de curriculum pentru studiul integrat al limbii și literaturii române.
Proiectarea didactică a lecțiilor integrate la disciplina Limba și literatura română.
Metode și tehnici de predare și învățare
 Metoda Explicația.
 Metoda Modelarea, Problematizarea.
 Tehnici de organizare grafică a informației (Graffiti, Graficul T).
 Tehnici de scriere (Cinquen, Cubul).
 Tehnici de scriere și discuție (Braistormingul, Philips 6+6).
 Tehnici complexe (Interviul în trei trepte, Turul galeriei).
Strategii de evaluare
 Evaluarea curentă 1: Test.
 Evaluarea curentă 2: Eseu.
 Evaluarea finală: Proiect didactic al unei lecții integrate la Limba și literatura română.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cartaleanu T., Didactica studiului integrat al limbii și literaturii române în
gimnaziu. Chișinău, 2014.
2. Cartaleanu T., Cosovan O. Lectură și scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice.
Chișinău, 2002.
3. Crăciun C., Metodica predării limbii române în învăţămîntul primar, Ediţia a IV-a, Editura Emilia, Deva, 2007.
4. Nuţă S., Metodica predării limbii române în clasele primare, Bucureşti, Aramis, 2000.
5. Parfene C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Iaşi, 1999.
6. Cerghit I. Metode de învăţământ. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.
7. Ilie E. Didactica limbii și literaturii române. Iași: Editura Polirom, 2014.
Opţională:
1. Cerghit I. Metode de învăţământ. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.
Ilie E. Didactica limbii și literaturii române. Iași: Editura Polirom, 2014.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.A.072

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Metodologia dictărilor și compunerilor
Pedagogie/ Pedagogia Învățământului Primar
Harea Maria, conferențiar universitar
Popa Natalia, lector univ.
mariaharea@mail.ru, popa.natalia2708@gmail.com

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

4

IV

VII

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opțional Metodologia dictărilor și compunerilor completează și aprofundează cursul de Didactica
limbii și literaturii române. Contribuie la formarea profesională inițială a viitoarelor cadre didactice din
învățămîntul primar. Prin acest curs studenții de la ciclul I iși vor forma abilități profesionale, spirit creativ.
În cadrul cursului studenții vor însuși diferite tipuri de dictări și compuneri recomandate de curricula școlară
modernizată. Studenții vor însuși metodologia dictărilor și compunerilor în raport cu particularitățile de
vîrstă ale micilor școlari, cu gradul de pregătire a elevilor pentru activitatea de învățare. Studenţii îşi vor
forma abilităţi profesionale in elaborarea textelor pentru diferite tipuri de dictări cu caracter formativ.
Conținutul cursului formează competențe profesionale specifice învățătorului de clasele primare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Caracterizarea sistemului vocalic și consonantic al limbii române, a problemelor dificile de fonetică și
grafica;
 Identificarea factorilor ce duc la comiterea greșelilor ortografice și de punctuație in lucrările scrise de
elevi;
 Aplicarea capacităților de analiză/sinteză în procesul de utilizare a terminologiei adecvate pentru
interpretarea faptelor de limbă în corectarea greșelilor gramaticale;
 Elaborarea textelor pentru diferite tipuri de dictări formative,ce vor condiționa capacități de scriere
corectă la elevi;
 Aplicarea strategiilor didactice în procesul de realizare a diferitor tipuri de dictări în clasele primare
 Proiectarea didactică cu aplicarea contextelor de realizare a scrisului (copieri, transcrieri, dictări,
compuneri);
 Elaborarea textelor literare in corespundere cu tipurile compunerilor și a textelor nonliterare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să cunoască metodologia de realizare a diferitor tipuri de dictări și compuneri în clasele I-IV;
 Să elaboreze proiecte didactice cu diverse contexte de realizare a scrisului (copieri, transcrieri, dictări,
compuneri);
 Să elaboreze texte pentru diferite tipuri de dictări;
 Să stabilească strategiile didactice ce vor fi aplicate în procesul de scriere a compunerilor de către elevi;
 Să cunoască formele de evaluare a dictărilor ;
 Să aplice în situații concrete de exprimare scrisă cunoștințe de gramatică,ortografie, punctuație;
 Să dezvolte potențialul creativ al micilor școlari;
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Să posede competente de redactare ,corectare a compunerilor elaborate de elevi;
Să posede deprinderi de exprimare scrisă corectă,logică.
Precondiții
Cunoștințe temeinice din școală la disciplina Limba și literatura română. Cunoștințe din cursul de
psihologie și didactica învățămîntului primar. Competente de scriere a dictărilor si compunerilor cu aplicarea
mijloacelor artistice. Competențe de comunicare verbală orală și scrisă.
Unități de curs
Repere teoretice cu privire la contextele de realizare a scrierii funcționale și imaginative. Dictare –
metodă de evaluare la disciplina Limba română în clasele primare, principii de realizare. Tipologia dictărilor
la disciplina Limba română în clasele primare, metodologia realizării. Metodologia scrierii compunerilor în
clasele primare. Tipuri de compuneri în clasele primare. Metodologia evaluării lucrărilor scrise la lecțiile de
Limbă română în clasele primare.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Observarea, cercetarea, studiul de caz, exersarea, lucrări practice, demonstrarea, lucrul în perechi, lucrul în
grup etc.
Strategii de evaluare
Dictări;compuneri; probe scrise; proiecte individuale; proiecte de grup; portofoliu.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Curriculum şcolar, clasele I – IV. - Сhişinău, 2010.
2. Gantea I.,Gonța M., Culegere de dictări ,expuneri și exerciții la Limba română. - Chișinău,2002.
3. Şerdean, I., Didactica limbii române în şcoala primară. - Bucureşti, 2000, 278 pag.
4. Buruiană M. Compunerile în clasele primare. - Chişinău, 2006.
5. Nuţă, S., Metodica predării limbii române în clasele primare. - Bucureşti, Aramis, 2004.
6. Fierascu,A.,Primii pași în tainele compunerii,clasa a II-a. - București,2012
7. Fierascu,A.,Învățăm să scriem compuneri,clasa a III-a - București,2012
8. Tomescu Bogdan,M.,Texte pentru dictări la clasele I-IV. - București ,2008.
Opțională:
1. Avram Mioara, Berejan Silviu. Gramatica uzuală a limbii române. - Chişinău, 2000.
2. Corlăteanu N., Zagaevschi V. Fonetica. - Chişinău, 1993.
3. Fierascu,A.,Primii pași în tainele compunerii,clasa a II-a. - București,2012
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.08.A.075

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Metodologia învățământului simultan
Pedagogie/ Pedagogia Învățămîntului Primar
Golubițchi Silvia, dr., conf. univ

Total ore

Anul

Semestru
l

Total ore

IV

VII

90

contact direct

studiu individual

18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Un aspect mai puțin cunoscut pentru generația actuală de cadre didactice este forma de învățământ,
numită simultan, care relevă eficiența activităților didactice realizate concomitent cu elevii de diverse vârste
în aceeași clasă. Această formă constituie o soluție în contextul educațional dictat de schimbările sociale și
economice înregistrate în ultimii ani în sistemul de școlarizare în Republica Moldova. Cursul constituie un
suport științifico-metodologic pentru studenți în problematica acestui tip de învățământ, reflectând specificul
funcțional privind educația elevilor prin aspectele structurale de constituire a claselor, principii specifice și
demersuri didactice ale organizării procesului educațional, strategia realizării activităților individuale și
interactive în clasele cu regim simultan.
Competente dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe cognitive: cunoaşterea conceptelor-cheie ale cursului, definirea noţiunilor-cheie ale
disciplinei: clasă simultană, școală simultană, învățământ simultan etc;
 Competenţe de învăţare: dezvoltarea competenţei profesionale, explicarea conţinuturilor vizate;
interpretarea modurilor de interacţine învăţător-elev, stabilirea etapelor de proiectare didactică în clasele
cu regim simultan;
 Competenţe de aplicare: elaborarea unui proiect didactic în clasele simultane, efectuarea studiului
individual la fiecare temă;
 Competenţe de analiză: analiza resurselor umane în instituţiile de învăţământ simultan, experimentarea în
cadrul orelor practice a metodologiei specifice procesului educațional cu regim simultan; elaborarea
materialelor didactice;.
 Competenţe de comunicare: utilizarea unui vocabular corect, adaptat la diverse contexte de comunicare..
Finalități de studii
 identificarea modalităților de interacțiune a învățătorului în procesul de instruire a elevilor în condițiile
învățământului simultan;
 selectarea tehnologiilor de instruire și educație din perspectiva utilizării lor în școlile cu regim simultan;
 proiectarea/implementarea/evaluarea activităților în condițiile simultanietății;
 elaborarea proiectelor diferitor tipuri de lecții caracteristice învățământului simultan;
 explicarea modului colectiv de învățare și posibilitatea utilizării acestuia în clasa cu regim simultan;
 argumentarea necesității studierii învățământului simultan pentru Republica Moldova;

evidențierea importanței consilierii educației simultane în contextul școlii prietenoase a copilului

să propună soluții didactice pentru depășirea dificultăților, întîlnite de către elevi, în studierea
conținuturilor abordate metodologic.
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Precondiții
Studenţii vor utiliza rezultatele învățării, formate în cadrul disciplinelor modulului psihopedagogic și
competențelor dezvoltate în cadrul practicii de inițiere.
Unități de curs
Învățământul simultan: aplicație a caracterului social și prospectiv al educației. Școala simultană în mediul
rural: oportunitate de eficientizare a educației. Educație în regim simultan: fundamente teoretice. Educația
elevilor în condițiile regimului simultan. Premise de constituire a învățământului cu regim simultan de
educație. Analiza procesului de învățământ în condițiile simultanietății. Aspecte structurale privind
constituirea claselor în învățământul cu regim simultan. Organizarea procesului educațional în condițiile
simultanietății. Cuplarea claselor. Lecția în învățământul cu regim simultan, formă de organizare principală a
activității didactice. Formele de organizare a procesului de predare-învățare-evaluare în clasele simultane.
Condiții ale proiectării didactice eficiente în clasele cu regim simultan. Proiectarea didactică în clasele
simultane. Principiile de organizare a învățării centrate pe elev în clasele cu regim simultan. Aspectul
psihopedagogic al învățământului simultan în condițiile învățării centrate pe elev. Repere teoretice privind
strategia activităților individuale în clasele cu predare simultană. Activitatea independentă. Diferențierea și
individualizarea strategiilor didactice în contextual simultanietății. Strategii didactice interactive în contextul
învățământului simultan. Strategia învățării interactive în clasele cu regim simultan: metoda proiectului.
Strategii interactive de evaluare în contextul simultanietății.
Metode și tehnici de predare și învățare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, seminae-dezbateri, proiecte, consultaţii
Strategii de evaluare
Evaluarea iniţială (funcţie diagnostică; funcţie prognostică) se realizează prin următoarele modalităţi: harta
conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele.
Evaluarea formativă se realizează prin următoarele modalităţi : observare curentă a comportamentului
masterandului; fişe de lucru; examinări orale; tehnica cubul; metoda R.A.I.; Ciorchinele; explozia stelară;
probe de autoevaluare etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiectul. Itemii sunt clasificaţi pe cele trei domenii
cognitive: cunoaştere, aplicare şi analiză);
Bibliografie
Obligatorie:
1. Curriculum școlar, clasele I–IV. Chișinău: Lumina, 2010.
2. Ghid pentru implementarea Curriculumului modernizat în clasele I-IV. Chișinău, 2011.
3. Agafian R., Gatman D. Evaluarea rezultatelor școlare. Ghid metodologic. C.:Lyceum, 2014
4. Brițchi A.,Sadovei L. Învățământul simultan. Note de curs pentru studenți în procesul de formare inițială
și continuă. Ch., 2014
5. Callo T. ș.a. Educația centrată pe elev. Ghid metodologic. Ch.: Print-Caro SRL, 2010
6. Molan V. Managementul învățământului simultan. www.ruralwingsproject.net
7. Patrașcu D. Tehnologii educaționale. Ch., 2005
8. Oprea C-L. Strategii didactice interactive. B.: Editura Didactică și Pedagogică, 2009
Opţională:
1. Bunescu V. Munca independentă a elevilor. B.: Editura Didactică și Pedagogică, 1957
2.
Cartaleanu T. ș.a. Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu, Ch., 2014
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.08.A.076

Număr de
credite
ECTS
3

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Sisteme pedagogie de alternativă
Pedagogie / Pedagogia Învățămîntului Primar
Nina Garștea, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
nina_garstea@mail.ru garsteanina@gmail.com

Anu
l

Semestru
l

Total ore

IV

VIII

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Sisteme educaționale de alternativă caută să satisfacă criteriile şi solicitările formulate de către
noile abordări, în raport cu Procesul Bologna, cu documentele europene privind reconstrucţia formării iniţiale
a personalului didactic, pus în faţa unei reconceperi a educaţiei, a centrării instruirii pe copil/elev, a unui alt
profil de competenţă educaţională/instrucţională. Cursul contribuie la pregătirea studentului pedagog pentru
realizarea procesului educațional în conformitate cu specificul, structura și cerințele sistemelor educaționale
de alternativă din R. Moldova.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
7. Înțelegerea specificului și structurii sistemelor educaționale de alternativă.
8. Cunoaşterea tipurilor și princiipiilor de organizare a sistemelor educaționale de alternativă.
9. Argumentarea rolului sistemelor educaționale de alternativă în societeatea contemporană.
10.
Aplicarea strategiilor didactice specidice sitemelor de alternativă în învățămîntul tradițional.
11.
Proiectarea unor activități didactice specifice sistemelor educaționale de alternativă din R. Moldova.
12.
Manifestarea unor comportamente individuale și de grup favorabile formării profesionale.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- să definească sistemele educaționale de alternativă în contextul paradigmelor educaţionale moderne;
- să cunoască funcţiile, principiile şi legităţile de organizare și realizare a alternativelor educaționale;
- să identifice tipurile şi specificul sistemelor educaționale de alternativă;
- sa relateze despre valoarea pedagogica a sistemelor de instruire alternativă;
- să analizeze critic avantajele și dezavantajele sistemelor educaționale de alternativă;
- să descrie modalități de aplicare a strategiilor didactice specidice sitemelor de alternativă în învățămîntul
tradițional;
- să argumenteze contribuţia teoreticienilor curentului „educaţia nouă” la constituirea pedagogiilor
alternative;
- să demonstreze rolul sistemelor educaționale de alternativă în societate;
- să proiecteze activități didactice specifice sistemelor educaționale de alternativă din R. Moldova.
Precondiții
Pentru atingerea finalităților, studentul trebuie să posede competențe din cursurile universitare de
Fundamente ale științelor educației, Didactica învățămîntului primar.
Unități de curs
1. Delimitări conceptuale ale sistemelor educaţionale de alternativă.
2. Sistemul alternativ Maria Montessori.
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3. Sistemul alternativ Freinet.
4. Sistemul alternativ Planul Jena.
5. Pedagogia curativă.
6. Pedagogia Waldorf.
7. Modalităţi şi forme de realizare a conţinuturilor educaţionale în şcoala Waldorf.
8. Direcţiile de organizare a programului Step-by-step.
9. Conţinutul şi metodele de lucru în cadrul şcolii Step-by-Step.
10.Adaptarea unor metodologii de lucru din sistemele de alternativă în şcoala tradiţională.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Strategii de predare și învăţare: inductive și deductive; conversativ-euristice, explicativ-investigative,
de descoperire independentă, de tip cognitiv-constructivist.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă: se apreciază gradul şi calitatea participării studenților în cadrul seminariilor:
discuţii, dezbateri, răspunsuri orale, lucrări practice; calitatea elaborării şi susţinerii unui eseu argumentativ (I
probă), proiect (a II-a probă) – 60%. Evaluarea finală: examen, presupune chestionare orală în baza
subiectelor din bilet – 40%.
Bibliografie
Obligatorie:
7.
Albulescu I., Catalano H. (coord.) Repere conceptuale și praxiologice în alternativele educaționale.
Cluj-Napoca: Ed. Școala Ardeleană, 2016. 519 p.
8.
Albulescu I. Pedagogii alternative. București: Ed. ALL, 2014. 295 p.
9.
Burke-Walsh K. Predarea orientată după necesitatea copilului. Iași: Ed. Cermi, 1998.
10.
Bocoş M. Instruiere interactivă. Cluj-Napoca: Editura Pesa Clujeană, 2002.
Opţională:
1. Ilie M. B. (coord.) Introducere în pedagogie. Ed. a III-a revăzută și adăugită. Timișoara 2012. 120 p.
2. Burke-Walsh K., Coughlin, A. O metodologie didactică pentru învăţămîntul primar. Bucureşti, 1996.
3. Rădulescu M. Pedagogia Freinet - un demers inovator. Iaşi: Polirom, 1999.
4. Ştefan M. Lexicon pedagogic. Bucureşti: Editura Aramis, 2006.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.08.O.078

Număr de
credite
ECTS
12

Pedagogie în învățămîntul primar
I
Practică pedagogică II
Pedagogie/Pedagogia Învățămîntului Primar
Ursu L. dr. conf. univ.,
Ursu L. dr. conf. univ., Teleman A. dr. conf. univ.

Anu
l

Semestru
l

Total ore

IV

VII

360

Total ore
contact direct
Studiu individual
180

180

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica pedagogica II este o disciplina obligatorie și are un caracter practico-observativ, fundamentat pe
elementele principale care configurează formarea profesională a studenților. Constituie o dimensiune de inițiere
a studenților în activitatea didactică aplicativă, fiind prioritare în demersul didactic prin: familiarizarea
studenţilor cu specificul activităţii instructiv-educative din şcoli, cunoaşterea documentelor şcolare de tip
reglator, abilitarea studenţilor pentru organizarea procesului instructiv-educativ, proiectarea şi realizarea
activităţii didactice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Identificarea caracteristicilor sistemului de învațamînt primar prin analiza documentelor curriculare, a
reglementarilor referitoare la structurile organizatorice, la modalitățile de funcționare.
 Operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate și integrarea lor în analiza și interpretarea
situațiilor educative specifice învațamîntului primar.
 Proiectarea/conducerea/ realizarea activităților didactice pentru învațamîntul primar.
 Analiza constructivă și autoevaluarea calității proiectelor didactice și a lecțiilor realizate.
Finalităţi de studii
 Să determine documentele curriculare necesare pentru organizarea procesului instructiv-educativ în
învăţămîntul primar;
 Să aplice în practica educaţională a prevederilor din documentele curriculare de tip reglator (plan cadru de
învăţământ, scheme orare, planurile de perspectivă disciplinelor de învăţământ, ghiduri metodologice) și a
structurilor teoretice studiate;
 Să distingă elementele constituente în proiectarea didactică prin asistarea la lecții;
 Să proiecteze lecții pentru disciplinele prevăzute curricular în clasele primare;
 Să realizeze lecții de probă și de control în termenii preconizați;
 Să se implice activ în toate activităţile organizate în şcoală;
Precondiții
Pentru desfășurarea Practicii pedagogice II este necesar de a fi studiate următoarele cursuri: Didactica
învățămîntului primar, Didactici particulare, Practica de inițiere „Debutul școlar”, Practica pedagogică I.
Unități de curs
Studiul documentelor ce reglementează activitatea instructiv-educativă la nivelul şcolii primare. Asistenţa la
activităţile instructiv-educative la clasă. Proiectarea/realizarea şi elaborarea unor materiale necesare organizării
şi desfăşurării activităţilor didactice în clasele primare.
Metode și tehnici de predare și învăţare
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Metode de comunicare orală: instructajul, explicația, demonstrația, conversația euristică.
Metode de comunicare scrisă: lectura activă, metoda studiului individual.
Metode de comunicare bazate pe limbaj intern: reflecția personală.
Metode de explorare nemijlocită a realității: observarea sistemică.
Strategii de evaluare
Modalitate de organizare: Conferință de totalizare
Instrumentul de evaluare: Portofoliul
Produsele evaluabile

Caracteristica dată de
învățătorul-mentor

Documentația curentă

Criteriile de apreciere

Grila de calculare a notei finale




Prezența
Cunoștințe
metodologice
 Aptitudini didactice
 Sîrguința
 Completitudinea
 Corectitudinea
 Acuratețea

Nota

Nota · 0,3 (30%)

Nota

Nota · 0,1 (10%)

Nota medie
pentru fiecare proiect

Lecțiile de control
Limba și literatura română
Matematică
Științe
Istoria
Educație tehnologică

Nota medie pentru toate
proiectele · 0,4 (40%)

 Proiectarea didactică
 Realizarea lecției

Ora de dirigenție

Prezentarea reflecției
personale






Adecvanța ideilor
Originalitatea ideilor
Utilizarea TIC
Coerența exprimării

Notele
membrilor comisiei
conferinței de
totalizare a stagiului
de practică

Nota medie · 0,2 (20%)

NOTA FINALĂ______________________
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învățămîntul superior.
2. Curriculumul școlar. Clasele I-IV. Chișinău, 2010.
3. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învățămînt. Ch., 2011.
4. Ghid de implementare a curriculumului modernizat la educaţia plastică
http://frs.ucoz.ru/_ld/0/25_GHID_LA_ED-PLAS.pdf
Clasa I
5. BURUIANĂ, M. et.al., Abecedar. Chișinău, Știința, Prut Internațional, 2014.
6. URSU, L. et.al. Matematică, cl. I. (manual) Ch., Prut Internațional, 2014.
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7. URSU, L. Matematică, cl. I. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2008.
8. CARA, A.. Educatia moral-spirituala: Manual pentru cl. a I-a. Ch.: Lyceum, 2003.
Clasa a II-a
8. BURUIANĂ, M. et.al., Limba și literatura română, cl. a II-a. Chișinău, Știința, Prut Internațional,
2011.
9. URSU, L. et.al. Matematică, cl. a II-a. (manual) Ch., Prut Internațional, 2011.
10. URSU, L. Matematică, cl. a II-a. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2006.
11. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al. Științe, manual pentru clasa a 2-a, Editura Prut Internațional, Chișinău,
2011
12. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al. Științe. Ghid pentru învățători. Ch., Prut Internațional, 2006.
13. CARA, A. et. al. Educatia moral-spirituala: Manual pentru cl. a II-a . Ch: Lyceum, 2003.
14. SAMBURIC, E., PRISĂCARU, L., Educaţia plastică cl. II-a. Ch.: Arc, 2011
Clasa a III-a
8. BURUIANĂ, M. et.al., Limba și literatura română, cl. a III-a. Chișinău, Știința, Prut Internațional,
2012.
9. URSU, L. et.al. Matematică, cl. a III-a. (manual) Ch., Prut Internațional, 2012.
10. URSU, L. Matematică, cl. a III-a. Ghid pentru învățători și părinți. Ch., Prut Internațional, 2007.
11. GALBEN-PANCIUC, Z. et. al.., Stiințe, manual pentru clasa a 3-a, Editura Prut Internațional, Chișinău,
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