
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Proiectare curriculară a domeniilor de conţinut din învăţământul 

preşcolar 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Adina Elena Glava 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Adina Elena Glava 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 33 
3.8 Total ore pe semestru 42 
3.9 Numărul de credite 3 
 

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

4.2 de competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

• Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau 
extracurriculare adecvate activităţii didactice cu preşcolarii 

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

• Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar  

• Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-
pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor 
instructiv-educative şi a materialelor didactice. 

• Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră  
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• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 
formării şi dezvoltării profesionale continue  

• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei  

• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Aprofundarea sistemului de repere metodice necesare în 
proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor didactice din 
grădiniţă 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Operarea cu concepte din domeniul teoriei curriculum-ului aplicate 

în contextul programului educaţional din grădiniţă;   

• Abordarea programului curricular preşcolar ca un program flexibil, 

obiect de dezvoltare şi adaptare continuă;  

• Proiectarea de situaţii de învăţare variate, adecvate exigenţelor 

curriculare din grădiniţă;  

• Aprofundarea specificului proceselor de predare, învăţare și 

evaluare în cadrul învăpţământului preşcolar. 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Repere psihopedagogice pentru înţelegerea 
specificului învăţării la vârsta preşcolară. Implicaţii 
pentru proiectarea şi desfăşurarea activităţilor 
didactice  

Prelegere interactivă Prelegerea interactivă se 
va construi  pe baza 
cunoştinţelor anterioare 
evocate de către studenţi 
cu privire la dezvoltarea şi 
maturizarea la vârsta 
copilăriei mijlocii şi mari 

Analiza curriculumului preşcolar din perspectiva 

dimensiunii de concepţie a acestuia 

Prelegere interactivă  

Analiza curriculumului preşcolar din perspectiva 

dimensiunii de structură a acestuia 

Prelegere interactivă Dezbaterea va avea ca 
suport setul de documente 
curriculare 

Nivele  şi modele ale proiectării didactice 

 

Dezbatere,  
Analiza 
documentelor 
curriculare 

Valorificarea experienţei 
profesionale a studenţilor 
care lucrează în 
învăţământ 

Etapele proiectării didactice 

 

Prelegerea 
 

Prelegerea va fi punctată 
de scurte exerciţii de 
analiză a documentelor 
curriculare 

Repere în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor didactice pe domenii experienţiale 

Dezbatere  

Activităţile integrate – exigenţe în proiectarea şi 
desfăşurarea lor în grădiniţă 

 

Prelegrea interactică Valorificarea experienţei 
obţinute la practica 
pedagogică a studenţilor, 
în etapa de evocare a 
cunoştinţelor anterioare 

Proiectarea şi desfăşurarea jocurilor şi activităţilor didactice 
alese 

 

Prelegere interactivă Prelegerea va fi punctată 
de scurte exerciţii de 
proiectare curriculară a 
unor situaţii de învăţare 
care să potenţeze valenţele 
formative ale activităţilor 
pe centrele cu specific. 

Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de dezvoltare 
personală 

Prelegere interactivă 
Jocul de rol 

 

Norme generale ale evaluării didactice la vârsta 

preşcolară 

Prelegere interactivă  

Metode de evaluare specifice învăţământului preşcolar Prelegere interactivă 
exerciţiul 

 

Consemnarea sistematică a rezultatelor evaluării  Analiza 
documentelor 

 

Bibliografie: 
• Apostol, V.,Rafailă, E.,Ţugui, L., Jurebie, S.(1999), Modele orientative de lucru cu preşcolarii, All 

Pedagogic, Bucureşti 
• Bocoş, M., (2008), Teorie curriculumului – elemente conceptuale şi metodologice, Ed. C.C.de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca  

• Breben, S. ş.a. (2007), Metode interactive de grup, Ed. Arves, Bucureşti 



• Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca 

• Dumitrana, M., (1999), Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol. I,Ed., Compania, 
Bucureşti 

• Dumitrana, M., (2001), Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic, Ed., Compania, Bucureşti 
• Dumitrana, M., (2001, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol. II, Ed., Compania, 

Bucureşti 
• Dumitrana, M., (2005), Jocuri şi jucării pentru preşcolari, Ed., Compania, Bucureşti 
• Ezechil, L., Păişi - Lăzărescu, M, (2011), Laborator preşcolar, Ed. V şi I Integral, Bucureşti 
• Glava, A., Glava, C., (2002), Curriculumul preşcolar, în Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. 

Dacia, luj-Napoca 
• Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 
• Glava, A, Pocol, M., Tătaru, L.,L. coord. (2009). Educaţia timpurie. Ghid pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar, Ed. Paralela 45, Piteşti 
• Ozunu, D., Pedagogie preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis , Cluj-Napoca 
• Preda, V., (2001), Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă, Ed. Compania, Bucureşti 
• Şchiopu, U., Verza, E., (1997), Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti 

 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Recomandări metodice de potenţare a diferitelor 
mecanisme ale învăţării specifice vârstei preşcolare 

Exerciţiul 

Învăţarea prin 
cooperare  

 

Exerciţii ghidate de proiectare didactică (activităţi de 
grup): planificare anuală  
 

Exerciţiul 

 

Studenţii au la dispoziţie 
modele grafice ale 
documentelor de 
proiectare 

Exerciţii ghidate de proiectare didactică: Planificarea 
săptămânală 

Eseu argumentativ  

Analiza 
documentelor 
curriculare  

Studenţii au la dispoziţie 
modele grafice ale 
documentelor de 
proiectare 

Exerciţii ghidate de analiză a documentelor curriculare Exerciţiul de grup   

Proiectul de activitate pe domeniu experienţial 
 

Exerciţiul  

Proiectul de activitate integrată 
 

Dezbaterea 
academică 
 
Metoda mozaicului 

Studenţii au la dispoziţie 
modele grafice şi exemple 
ale documentelor de 
proiectare 

Proiectarea şi desfăşurarea întâlnirii de dimineaţă Exerciţiul  
 

 

Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul 
jocurilor şi activităţilor la alegere 

 Studenţii elaborează liste 
de materiale didactice care 
pot fi aşezate la centrele 
de activitate obligatorii. 
 

Tranziţiile: exigenţe metodice şi suporturi de instruire Exerciţiul  
Jocul de rol 

 

Bibliografie:  
• Apostol, V.,Rafailă, E.,Ţugui, L., Jurebie, S.(1999), Modele orientative de lucru cu preşcolarii, All 

Pedagogic, Bucureşti 



• Bocoş, M., (2008), Teorie curriculumului – elemente conceptuale şi metodologice, Ed. C.C.de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca  

• Breben, S. ş.a. (2007), Metode interactive de grup, Ed. Arves, Bucureşti 
• Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Ed. Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca 
• Dumitrana, M., (1999), Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol. I,Ed., Compania, 

Bucureşti 
• Dumitrana, M., (2001), Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic, Ed., Compania, Bucureşti 
• Dumitrana, M., (2001, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol. II, Ed., Compania, 

Bucureşti 
• Dumitrana, M., (2005), Jocuri şi jucării pentru preşcolari, Ed., Compania, Bucureşti 
• Ezechil, L., Păişi - Lăzărescu, M, (2011), Laborator preşcolar, Ed. V şi I Integral, Bucureşti 
• Glava, A., Glava, C., (2002), Curriculumul preşcolar, în Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. 

Dacia, luj-Napoca 
• Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 
• Glava, A, Pocol, M., Tătaru, L.,L. coord. (2009). Educaţia timpurie. Ghid pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar, Ed. Paralela 45, Piteşti 
• Ozunu, D., Pedagogie preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis , Cluj-Napoca 
• Preda, V., (2001), Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă, Ed. Compania, Bucureşti 
• Şchiopu, U., Verza, E., (1997), Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar permite:  

• Înţelegerea specificului specifiului educaţiei la vârsta preşcolară, în termenii exigenţelor 

vârstei, ai reperelor curriculare în vigoare, ai tendinţelor şi orientărilor de strictă noutate, ai 

modelelor acţionale eficiente;  

• Aprofundarea, la nivel teoretic şi aplicativ a unor subiecte de interes domeniul formării 

preşcolarilor: principii ale învăţării eficiente, abordarea integrată a curriculumului, formarea 

unei comunităţi de învăţare, proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea unor activităţi nou introduse 

în programul curricular, evaluarea iniţială, formativă şi sumativă la vâţrsta preşcolară;   

 

10. Evaluare 

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

Participarea efectivă şi 
activă la activităţile de 
curs  

Observare curentă 10% 10.4 Curs 

Aprofundarea 
conţinuturilor didactice 
predate 
Capacitatea de a utiliza 
flexibil conţinuturile 
asimilate 

Evaluare prin portofoliu 70% 



10.5 Seminar/laborator Implicarea activă în 
realizarea sarcinilor de 
seminar;  

Prezentarea în plen a unor 
produse de proiectare 
curriculară  

Evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Utilizarea corectă şi flexibilă a aparatului conceptual specific disciplinei 
• Capacitatea de a elabora produse de proiectare curriculară care să respecte exigenţele programului 

educaţional aflat în vigoare, dar şi reperele de vârstă şi exigenţele pedagogice şi de didactica 
specialităţii.  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

28 septembrie 2012  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


