
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie şi Didactică Aplicată 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Nivel de bază (BA) - licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Pedagogia interactivă 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Ozsváth  Judit 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opţ. 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 3 
Examinări  3 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 42 
3.8 Total ore pe semestru 70 
3.9 Numărul de credite 3 
 

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de seminar cu mobilier modular, proiector, laptop, cariocă, tablă 
albă, flipchart, difuzoare, posibilităţi de listare şi de fotocopiere 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

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

• Identificarea şi asimilarea principalelor teorii ale învăţării, a conţinuturilor 
specifice şi a curriculumului disciplinelor predate şi a principalelor orientări 
metodologice specifice acestor discipline. 
• Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza şi 
evaluarea documentelor şcolare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor 
proiectate. 
• Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea 
activităţilor instructiv-educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu 
care se lucrează. 

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

• Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica 
profesională, angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare 
continuă. 
• Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare 
sistematică a practicilor profesionale proprii. 

• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă 
de concepte de specialitate. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Constientizarea studenţilor asupra importantei activizării 
elevilor/preşcolarilor si a practicarii unei pedagogii active si 
interactive;  

• Însusirea operaţională a unor concepte vehiculate mult de pedagogia 
modernă:activizare, strategie de activizare, pedagogie activa, 
pedagogie interactiva,constructivism şi altele;  

• Identificarea notelor definitorii ale pedagogiei interactive versus 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   
   
   
   
   
   
   
   
Bibliografie 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Pedagogia interactivă, rolul activităţii şi 
interactivităţii în practica educaţională 
contemporană . Utilizarea conştientă a mijloacelor 
de interacţiune într-o situaţie de comunicare. 

Conversaţie, prelegere dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici  

 

2. Importanţa şi posibilităţile asigurării învăţării 
prin activitate şi experienţă individuală. Elaborarea 
şi simularea unor situaţii educaţionale clasice (cu 
excluderea relaţiilor de parteneriat), respectiv 

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), metode active, 
învăţare cooperativă 

 

pedagogia traditională;   
• Dezvoltarea abilităţii de a analiza şi interpreta critic unele situaţii 

concrete de învăţare din perspectiva activităţii şi interactivităţii 
elevilor şi preşcolarilor;  

• Explicitarea unor modalitati de realizare a pedagogiei active/ strategii 
activizante în vederea asigurării învăţării activizante şi prin experienţă;   

• Proiectarea şi realizarea unor strategii, metode şi procedee activizante 
ca: tehnici de învăţare cooperativă, jocul didactic, metoda proiectului, 
jocul dramatic şi altele; 

• Proiectarea şi realizarea unor strategii, metode şi procedee eficiente în 
formarea competenţelor sociale şi a colectivităţii de copii/elevi;  

• Asamblarea conceptelor principale într-un limbaj ştiinţific, coerent şi 
utilizarea lui în activitatea profesională;   

• Formarea unor concepţii şi atitudini pozitive la studenţi asupra 
asigurării activităţii şi interactivităţii în practica pedagogică; 

• Recunoaşterea şi interpretarea necesităţii asigurării educaţiei 
interculturale în practica educaţională în învăţământul primar şi în 
grădiniţă.  

• Studenţii vor fi capabili să: 
• - numească particularităţile specifice ale interactivităţii, ale pedagogiei 

interactive 
• - utilizeze corect noţiunile de „pedagogie interactivă”, „proces de 

predare-învăţare închis”, „proces de predare-învăţare deschis”, „proces 
de predare-învăţare adaptiv” 

• - argumenteze utilizarea la scară largă a interactivităţii în cadrul 
procesului educativ, de predare-învăţare 

• - identifice şi să analizeze pe baza unor criterii date situaţii 
educaţionale şi de predare-învăţare cu caracter interactiv 

• - utilizeze la nivel de începător anumite tehnici şi metode interactive. 



interactive. Discutarea asemănărilor, analiza 
deosebirilor.  
3. Proiectarea şi coordonarea unor situaţii de 
predare-învăţare în vederea asigurării învăţării prin 
activitate şi experienţă individuală la şcolari şi 
preşcolari  

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare) 

 

4. Joc şi învăţare. Jocul spontan şi jocul didactic în 
pedagogia experienţială, integrarea lor în procesul 
educaţional în învăţământul primar  
 

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici 

 

5. Joc şi învăţare. Jocul spontan şi jocul didactic în 
pedagogia experienţială, integrarea lor în procesul 
educaţional la grădiniţă  
 

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici 

 

6. Interactivitatea şi formarea colectivităţii de 
copii/elevi I.  

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici 

 

7. Interactivitatea şi formarea colectivităţii de 
copii/elevi II.   
 

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), metode active, 
învăţare cooperativă 

 

8. Studierea unor materiale care prezintă 
activitatea unor şcoli (Ungaria) care adoptă 
programele „MAG” şi „HKT” 

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare) 

 

9. Învăţarea prin cooperare: delimitări conceptuale, 
roluri şi funcţii în procesul educaţional la 
preşcolari şi şcolari mici. Metode şi tehnici de 
formare a grupurilor mici, aplicaţii  

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici 

 

10. Metode şi tehnici de învăţare prin cooperare, 
aplcaţii I.  
 

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici 

 

11. Metode şi tehnici de învăţare prin cooperare, 
aplicaţii II.  

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), metode active, 
învăţare cooperativă 

 

12. Metoda proiectului: delimitări conceptuale, 
caracteristici, aplicaţii la grădiniţă   

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare) 

 

13. Metoda proiectului: delimitări conceptuale, 
caracteristici, aplicaţii în învăţământul primar   

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici 

 

14. Mass-media şi contemporaneitate. Modalităţile 
integrării educaţiei mass-media in educaţia formală 
şi extracurriculară   

Micro-prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, activitate 
practică (simulare), dramatizare, 
demonstraţie, cooperare în grupuri mici 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conţinutul disciplinei este în conformitate cu informaţiile  considerate relevante de către 
reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei şi metodologiei instruirii şi a pedagogiei 
interactive; contribuie în mod eficient la formarea competenţelor de bază şi a celor transversale 
prevăzute de formarea institutorilor şi educatoarelor din învăţământul primar şi preşcolar. 

 
 

 

10. Evaluare 

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

  10.4 Curs 
  

 

10.5 Seminar/laborator Participare activă la 
seminarii  

Susţinerea unei micro-
prelegeri la tema aleasă şi 
organizarea unor situaţii 
de învăţare pentru colegi 
centrate pe metode 
interactive;  

Realizarea unui portofoliu 
centrată pe metode active 

Observare continuă  
 
 
 
Evaluarea orală 
 
 
 
 
 
 
Analiza portofoliului  

30% 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 

30% 



şi interactive   

10.6 Standard minim de performanţă 
• Participarea activă la seminarii – prezenţă de min. 80% -; susţinerea– în colaborare cu colegii – a unei 

activităţi de seminar pe o anumită temă.  
• Documentarea studierii bibliografiei minimale, realizarea sarcinilor de seminar   
• Utilizarea în mod adecvat limbajul de specialitate, să aplicarea în mod adecvat cunoştiinţelor teoretice 

în practică.  
• Realizarea portofoliului centrat pe metode active şi interactive  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

24.02.2012                  -                                                                    dr. Ozsváth Judit 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament
 4.03.2013.        dr. Demény Piroska  


