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FIŞA DISCIPLINEI  
(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

PEDAGOGIE I:  

Introducere în Pedagogie. 

  Teoria şi metodologia  

  curriculumului 

Codul disciplinei 
U02 09 SED IZ L22 2 

DF PP02 

Anul de studiu 1 Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 
Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
FC Număr de credite 

5 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

56 
Total ore studiu individual 

74 
Total ore 

pe semestru 

130 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească generală, 

PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de specialitate, ELS – 

educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, tehnicii de comunicare 

şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, DPP – pregătire 

psihopedagogică. 

DPP 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Lect.univ.dr.Maria GOGA 

 

Facultatea 
Toate facultățile UTCB 

 
 Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  Științe ale Educației 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

Licență  
Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

Programul de formare psihopedagogică în 

vederea certificării pentru profesia didactică - 

Nivel I 

 
56 28 28 - - 

 

 

Precondiții de 

curriculum 

       Psihologia educației 

 

Competențe 

profesionale 

vizate de 

disciplină  
 

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvata a conceptelor specifice stiintelor educatiei;  

 Explicarea si examinarea critica a unor idei, proiecte si procese educationale;  

 Constientizarea problemelor specifice scolii contemporane si reformei învaţamantului 

romanesc; 

 Proiectarea, conducerea si evaluarea procesului de invatamant la disciplina de 

specialitate; 

 Proiectarea, utilizarea și evaluarea documentelor curriculare. 

 Elaborarea de mesaje cu conţinut educaţional în vederea explicării unor situaţii 

educaţionale şi a justificării unor moduri de intervenţie educaţională;  

 Utilizarea a diferite modele și instrumente de operaționalizare a finalităților educaționale 

în proiectarea curriculară pe nivel de școlaritate, arie curriculară, disciplină de 

învățământ, modul didactic, lecție;  

 Operarea cu criterii pertinente şi cu metode adecvate, pentru analiza şi evaluarea 

principalelor produse curriculare – plan de învăţământ, programe şcolare, manuale etc.  
 

 

 

 

 

 



Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare capitol al 

acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, bibliografia) 

Curs 
Metode de 

învățământ  
Nr. de ore 

alocate 
Partea  I   Fundamentele Pedagogiei 

1.  Sistemul stiintelor educatiei: Educatia – obiect de studiu al stiintelor  

     educatiei;   Evolutia conceptiilor despre  educatie 

Prelegerea-

dezbatere,.ppt 
2 

2. Educatia – delimitari conceptuale: Structura educatiei; Determinarile 

    educatiei; Functiile individuale si sociale ale educatiei; Rolul 

    educatiei in dezvoltarea personalitatii. Educabilitatea 

Prelegerea-

dezbatere, .ppt 
1 

3. Forme si tipuri de educatie: Educatia formala, nonformala, informala; 

    Autoeducatia ; Educatia permanenta; Interdependenta formelor si tipurilor de 

    educatie 

Prelegerea-

dezbatere, .ppt 
2 

4. Sisteme de învățământ. Legislație și politici educaționale 
Prelegerea-

dezbatere,  
3 

5.Teoria educatiei.  Domenii. Educatia Tehnologica in societatea cunoasterii. 

 

Prelegerea-

dezbatere 

film didactic, .ppt 

2 

6. Medii educationale: Scoala in sistemul social:Tendinte ale evolutiei 

invatamantului; Sistemul de invatamant in Romania – baze legislative, 

structura, alternative educationale; Reforma sistemului de invatamant din 

Romania; Familia; Comunitatea .Alte medii educationale: Organizatii non-

guvernamentale. Biserica, mass-media etc. 

Prelegerea-

dezbatere 

Studiu de caz 

2 

7. Statutul profesional al cadrului didactic – competente si calitati. Standarde 

profesionale pentru profesia didactica. Dezvoltare profesionala și evoluție 

în carieră. 

Prelegerea-

dezbatere 

.ppt 

2 

Partea a-II-a Teoria si metodologia curriculumului 

8. Curriculum – Delimitări conceptuale, perspective de analiză (procesuală, 

structurală si a produselor curriculare) 

Prelegerea-

dezbatere 

Analiză documente 

curriculare 

 

 

3 

9. Finalitati si continuturi educationale: Sisteme de clasificare a obiectivelor; 

Categorii de finalitati educationale: competențe generice, competențe 

cheie, competențe generale, competențe specifice.  Metodologii de 

operationalizare; Continuturile educatiei: concept, criterii de selectie si de 

organizare a continuturilor  

Prelegerea-

dezbatere 

Exercițiul 

.ppt 

2 

10. Metodologia proiectarii curriculumului 

Prelegerea-

dezbatere 

Exercițiul 

4 

11. Produse curriculare: plan de invatamant, programa scolara, manuale si 

auxiliare curriculare (softuri educationale, pachete de invatare, suporturi 

audio-video). 

Explicația 

Demonstrația 

3 

 12.  Reforma curriculumului: Inovatii reprezentative: integrare  

        curriculară: monodisciplinaritate, pluridisciplinaritate,  

        interdisciplinaritate, transdisciplinaritate. Reforma curriculumului  

        in Romania. 

Prelegerea-

dezbatere 

.ppt 

film didactic 

2 

TOTAL ORE 28 

 

 

Activități aplicative 

Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 

laborator, lucrari 

practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 
Nr. de ore 

alocate 

Seminar-

dezbatere 

1. Valoarea și limitele educației. Evolutia conceptiilor 

despre educatie 
Studii de caz, 

analiză documente 

legislative și de 

politici 

educationale,  

brainstorming, 

rețeua de 

2 

 2. Diversitate și diferențiere în organizarea și funcționarea 

sistemelor de învățământ din diferite țări, în diferite etape 

istorice, 

2 

3. Sistemul de învățământ din România. Legislație și 
politici educaționale 

4 

4. Finalitățile educației (exerciții de operaionalizare) 4 
5. Relația: calitatea educației- centrarea pe elev- 2 



curriculumul școlar dezbateri  

mozaic, SINELG, 

intervent ii directe, 

dezbaterea cu 

oponent, lucru în 

grup, 

problematizare, 

exercitiu, filme 

didactice, 

prezentări ppt. 

6. Perspectiva structurală de definire și analiză a 

curriculumului școlar (aplicații) 
2 

7. Perspectiva procesuală de definire și analiză a 

curriculumului  școlar 
2 

8. Perspectiva produselor curriculare (aplicații) 2 
9. Analiza  documentelor curriculare din învăţământul 

obligatoriu, din perspectiva principiilor proiectării 

curriculare  

2 

10. Analiza comparativă a unor modele de proiectare 

curriculară și a unor  produse curriculare din diferite țări 

din perspectiva integrării curriculare și a organizării 

modulare 

2 

11. Proiectarea unei programe CDS organizată modular 

(aplicații) 
4 

TOTAL ORE 28 
Bibliografie recomandată: 

 Cristea, S. (2006). Curriculum pedagogic. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica 

 Cucos, C. (2002). Pedagogie. Iasi: Editura Polirom. 

 D’Hainaut, L. (coord.). (1981).Programe de învătământ si educatie permanentă. Bucuresti EDP- R.A. 

 Ionel, V. (2002). Pedagogia situatiilor educative. Iasi: Editura Polirom. 

 Goga, M.. (2012 ), Definirea profilului psiho-pedagogic al tutorului în E-learning, București: Editura 

Universitară; 

 Jinga, I. si Istrate, E. (1998). Manual de pedagogie. Bucuresti: Editura All. 

 Joita, E. (coord). (2003). Pedagogie. Educatie si curriculum. Craiova: Editura Universitaria. 

 Negret-Dobridor, I. (2007). Teoria generală a curriculumului educational, Iași: Editura Polirom.  

 Noveanu, E., Potolea,D.,(ed.) (2007, 2008), Științele Educaţiei. Dicţionar enciclopedic, Vol. I și II, 
București, Ed.Sigma,   

 Paun, E., Potolea, D., (coord), (2002), Pedagogie. Fundamentări teoretice si demersuri aplicative,  Iasi: 

Editura Polirom. 

 Potolea, D., Toma, S., Borzea,A., ( 2012), Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului 

național, București, EDP-R.A. 

 Potolea, D.,(coord), Toma, S., Zlate,M., Creţu,T.,Verza, E., Iucu, R.,Tacea, F.,Velea,S., Bercu,N., (2002), 

Curriculum pentru filiera vocaţională- profil pedagogic,  Consiliul Naţional pentru Curriculum, Bucureşti. 

 Potolea,D., Toma,S., Stoica, A. și alții,(2012), Standarde profesionale pentru cariera didactica, 

www.formare3777.eu  

 Potolea, D., Toma, S. (2010), Conceptualizarea „competenţei” – implicaţii pentru construcţia şi evaluarea 

programelor de formare, în vol. Celei de-a III-a Conferinţe Naţionale de Educaţia Adulţilor: „10 ani de 

dezvoltare europeană în educaţia adulţilor” (coord. S. Sava), Editura Eurostampa, Timişoara. 

 Qualification and Curriculum Development Agency QCDA UK. National curriculum. Disponibil: 

http://curriculum.qcda.gov.uk (Accesat la 7.03.2011) 

 Stanciu, I., G., (1995) – Scoala si doctrinele pedagogice in sec. XX, Bucuresti, EDP-R.A.  

 Toma, S., (1994) – Profesorul – factor de decizie, București, Ed. Tehnica  

 Toma, S., Bratean, L., Pinta, G. (2002), Evaluarea programelor si manualelor de abilităţi practice şi 

Educaţie Tehnologică. În „Şcoala la răscruce”, Ed.Polirom, Iaşi. 

 Toma, S., Antonescu, V.,(1983), Îndrumări metodice privind disciplina Statica Construcțiilor și Beton 

Armat, București, EDP 

 Toma, S.,Florea,V., Constantinescu,G.,(1984), Indrumări metodice privind disciplinele Instalații de 

alimentare cu apă și gaze, Instalații electrice și Instalații de încălzire și ventilație, București, EDP 
  

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 60 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control 5 
Testarea continuă pe parcursul semestrului 5 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații 30 

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală                                        Examen scris 
 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 10  Pregătirea pentru examinarea finală 10 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
10  Participarea la consultaţii 4 

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
10  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc.   Documentarea prin reţeaua internet 20 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 10  Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru               74 

 

 

 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar  

       10.11.2014                                 Lect.dr.Maria Goga                       Lect.dr.Maria Goga 

                                                                                                   
 

Director de Departament 

Prof.dr.Adrian Stoica 

 

 

 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - colocviu; V – 

verificare. 


