
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Istorie 
1.3 Catedra Istorie 
1.4 Domeniul de studii  
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Toate specializările 
 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Pedagogie I (Introducere  în pedagogie, Teoria şi metodologia curriculumului) 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Labăr Adrian-Vicenţiu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Asoc. Dr. Curea Roxana 
2.4 Anul 
de studiu 

II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

O 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care:   3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care:   3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 4 
Examinări 3 
Alte activităţi................................... 2 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite  5 

 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Studentul să  fi urmat Psihologia educaţiei şi Introducere în pedagogie şi Teoria curriculumului 
4.2 de competenţe Formarea competenţelor derivate de parcurgerea disciplinelor de mai sus (exemple): 
 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a 
cursului 

Laptop, internet, videoproiector, aplicaţii de video streaming tip Webex, Zoom etc. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laptop, internet, videoproiector, aplicaţii de video streaming tip Webex, Zoom etc. 

 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  deschiderea faţă de tendinţele novatoare din domeniul teoriei instruirii (metode de dezvoltare a 
gândirii critice, metode cu statut incert, noi metodologii de proiectare la nivel microeducaţional etc.);  
C2.  acomodarea studentului cu limbajul pedagogic şi accesarea corectă de către acesta a aparatului 
conceptual specific teoriei şi practicii evaluative; 
C3. lecturarea şi înţelegerea adecvată a practicilor docimologice contemporane, a conţinuturilor şi a 
reverberaţiilor adiacente purtate de acestea; 
C4.  conştientizarea unor criterii de selectare şi valorizare a dispozitivelor evaluative tradiţionale sau 
alternative, puse în circulaţie la un moment dat.. 
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e CT1.  formarea capacităţilor de comunicare şi interelaţionare pozitivă; 

CT2. cunoaşterea principalelor problematici care se circumscriu teoriei şi practicii pedagogice; 
CT3.  formarea capacităţii de interpretare şi judecare a practicilor educative din punctul de vedere al 
consistenţei şi adecvării la realitate; 
CT4.  imaginarea sau construirea de alternative pedagogice deschise şi permisive în raport cu 
varietatea situaţiilor de formare. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
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 Construirea unei concepţii coerente, sistemice şi argumentate legate de finalităţile şi strategiile 
educaţionale, modalităţile de organizare şi evaluare ale procesului de învăţământ  
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
‐ să realizeze unele delimitări şi nuanţări în ansamblul conceptual al temei: strategie didactică, 

mod de organizare a învăţării tehnologia instruirii, metodologie didactică, metodă didactică, 
procedeu didactic; 

‐ să identifice  tendinţele noi care s-au afirmat în domeniul metodologiei didactice ; 
‐ să analizeze elementele de actualitate şi a limitelor metodelor tradiţionale ale educaţiei; 
‐ să ilustreze metodele de dată mai recentă în contexte tematice specifice disciplinei de 

predare; 
‐ să ilustreze metodelor şi tehnicilor de ultimă generaţie în contexte tematice specifice 

disciplinei de predare; 
‐ să construiască unor strategii didactice relevante pentru obiectivele, elementele tematice şi 

contextuale ale situaţiilor de învăţare; 
‐ să explice conceptele fundamentale ale teoriei şi metodologiei evaluării (semnificaţii ale 

conceptului de evaluare, valoare, valorizare etc.); 
‐ să sistematizeze cunoştinţele despre modalităţile alternative de definire a evaluării, 

necesitatea şi inevitabilitatea evaluării; 
‐ să  analizeze ipostazele evaluării rezultatelor şcolare ale elevilor; 

‐ să construiască instrumente de evaluare. 
 
 

8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Teoria instruirii şi teoria evaluării: concepte 
fundamentale 

Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Normativitatea activităţii didactice Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Metode tradiţionale şi alternative de instruire Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Strategii didactice – stiluri de predare şi de învăţare Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Mijloace de învăţământ Expunerea, conversaţia 
euristică, problematizarea 2 ore 

Forme şi funcţii ale evaluării Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Notarea în actualitate. Notarea obiectivă şi notarea 
subiectivă 

Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Erori în evaluare. Factori perturbatori în evaluare şi 
notare 

Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Metode tradiţionale de evaluare: probele orale, scrise 
şi practice 

Expunerea, conversaţia, 
explicaţia, problematizarea 2 ore 

Metode alternative de evaluare: portofoliul, 
investigaţia şi proiectul 

Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 



Testul docimologic: tipuri de teste, tipologia itemilor, 
exemplificări 

Expunerea, conversaţia, 
explicaţia, demonstraţia, 
problematizarea 

2 ore 

Proiectarea testului docimologic. Exemplificări  Expunerea, conversaţia, 
exerciţiul, problematizarea 2 ore 

Proiectarea activităţii didactice Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Lecţia ca microsistem pedagogic. Tipologia lecţiilor  Expunerea, conversaţia, 
problematizarea 2 ore 

Bibliografie: 
 

Referinţe principale:  
• Cucoş C., 2002, Pedagogie, ed. a II-a, Ed. Polirom, Iaşi; 
• Cucoş C. (coord.), 1998 şi 2008 Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, 

Iaşi; 
• Cerghit, I., Neacşu, I. Negreţ, I., Pânişoară, I.-O. (2001). Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi 
• Ionescu M., Radu I., 2001, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca;   
• Ioan Jinga şi  Elena Istrate  Manual de pedagogie Ed All; 
• Moise C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ed. Ankarom, Iaşi; 
• Nicola I., 1996, Tratat de pedagogie şcolară, EDP, Bucureşti.  

 
Referinţe suplimentare: 

• Cerghit, I. , 1976, 1980, Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti. 
• Cerghit, I., 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Aramis, Bucureşti. Cucoş, C., 2006, 2008,  

Pedagogie, Polirom, Iaşi.  
• Ionescu, M., 1995, ”Strategii şi demersuri tipice în predare şi învăţare”, în Ionescu, M., Radu, I. (coord.), Didactic

Dacia, Cluj-Napoca. 
• Ionescu, M., Chiş, V., 1995, Metodologia activităţii didactice în Ionescu, M., Radu, I. (coord.), Didactica modernă, D

Napoca. 
• Iucu, R., 2008, Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Polirom, Iaşi. 
• Pavelcu, Vasile, 1968, Principii de docimologie, E.D.P., Bucureşti. 
• Popescu, Pelaghia, 1978, Examinarea şi notarea curentă, EDP, Bucureşti. 
• Radu, I.T., 1981, Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, E.D.P., Bucureşti. 
• Radu, I.T., 1988, Evaluarea randamentului şcolar, in Curs de pedagogie, Universitatea Bucureşti. 
• Radu, I.T., 1999, Evaluarea în procesul didactic, E.D.P., Bucureşti. 
• Radu, Ioan, 2001, Elemente de docimologie didactică, în Didactica modernă (coord. M. Ionescu, I. Radu), Editura 

Dacia, Cluj-Napoca. 
 
 
8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Relaţia didactică, stilul didactic si comunicarea 
didactică (forme, caracteristici, exemple); 

conversaţia euristică, 
exerciţiul, explicaţia, 
dezbaterea 

 

Tehnici de prezentare în public;  Prezentarea 
profesorului in faţa elevilor. Teaching tips; Profesia 
didactică - statut, condiţii, elemente ale 
profesionalităţii, asemănări, deosebiri cu alte 
profesii;Statutul personalului didactic din România; 

conversaţia euristică, 
exerciţiul, explicaţia, 
dezbaterea  

 

Tipologii ale elevilor. Elevii dificili;  Jocul de rol, problematizarea  

Metodele didactice tradiţionale – expunerea,  
conversaţia, demonstraţia; expunerea  

Tehnici şi metode moderne de predare-învăţare (accent 
pe metodele  de stimulare a creativităţii, metode de 
gândire critică: mozaic, colţurile,  hârtia de un minut, 
dezbaterea Karl Popper etc); 

brainstorming, sinectica, 
discuţia panel, Philips 6.6., 
jocul de rol, 

 

Evaluarea procesului de învăţământ- noţiuni 
introductive; 

conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, dezbaterea  

 



Distorsiunile procesului de evaluare, descriptorii de 
performanţă, noutăţile reformei evaluării, testul 
docimologic- definiţie, etape, construcţie, tipuri de 
itemi (cu exemple),  modalităţi de interevaluare si 
autoevaluare; 

Expunerea, problematizarea, 
conversaţia 

 

Proiectarea didactică (definiţie, cele 4 întrebări 
relevante, etape, forme) planificarea semestrială şi 
planificarea pe unităţi de învăţare; lecţia, proiectarea 
lecţiei - tipuri şi variante de lecţie, etapele lecţiei; 

Expunerea, problematizarea, 
conversaţia 

 

Principiile didactice; Expunerea, problematizarea, 
conversaţia 

 

Seminar aplicativ de întocmire proiecte de lecţie şi 
planificări calendaristice.  

Exerciţiul 
 

 

Seminar aplicativ de întocmire proiecte de lecţie şi 
planificări calendaristice; 

Exerciţiul 
 

 

Sisteme alternative de educaţie (Waldorf , Step by 
Step, sistemul Freinet, sistemul Montessori etc.)  şi 
forme de organizare a instruirii; 

Expunerea, problematizarea, 
conversaţia 

 

Clasa ca grup social;   conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, dezbaterea  

 

Pregătirea portofoliului final conversaţia 
 

Bibliografie: 
• Adrian Neculau  (coord) Psihopedagogie  pentru definitivat si grade didactice Ed. Spiru Haret 1996   
• Adrian Neculau  Liderii şi dinamica grupurilor  Ed. �tiinţifică şi Enciclopedică 
• Alfred Adler  Psihologia elevului greu educabil, Ed. Trei 
• C-tin Cucoş  Pedagogie   Polirom  
• C-tin Cucoş  Psihopedagogie  pentru definitivat si grade didactie   Polirom 1998 
• Diane Walter Modifying Motivation;Encouraging Difficult Learners 
• Emil Stan Pedepse şi recompense in educatie, Institutul European, Iaşi.- pentru elevii dificili 
• Frumos Florin Didactica. Fundamente şi dezvoltări cognitive Polirom 
• Gary Johns 1998  Comportament organizaţional Ed. Economică 
• I.Nicola Tratat de pedagogie 
• Ioan Jinga şi  Elena Istrate  Manual de pedagogie Ed All 
• Jean Marc Monteil Educaţie şi formare, Polirom  
• Luminiţa Iacob şi Andrei Cosmovici (coord)  Psihologie şcolară Polirom 1998  
• M.Roco Creativitate şi inteligenţă emoţională Polirom  
• Miron Ionescu  Didactica modernă  ed. Dacia 
• Peretti, J.Lengrand , J.Boniface Tehnici de comunicare Polirom 2001 
• Rodica M. Niculescu Formarea formatorilor All 2000 
• Ş. Prutianu Comunicarea (vol1)şi Negocierea (vol2) Polirom  
• Teresa Amabile  Creativitatea ca mod de viaţă Ştiinţă şi tehnică 1997 
• Vasile Pavelcu Principii de docimologie EDP 1968 

 
 
 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



Tematicile de curs şi seminar : 
• Sunt corelate cu nevoile de pregătire a examenelor de titularizare şi definitivat în învăţământ existente în ţara noastră; 
• Cuprind informaţii actualizate, în acord cu legislaţia educativă în continuă transformare (de exemplu, conţinuturile 

despre programele şcolare, proiectările didactice au fost revizuite după ultimile cerinţe); 
• Includ teme generate de contextul realist al  muncii profesorului din România (de exemplu Elevi dificili, Teaching 

tips etc) 
 
 
10. Evaluare 

 
Tip activitate 

 
10.1 Criterii de evaluare 

 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

 
10.4 Curs 

- demonstrarea abilităţilor de 
comunicare scrisă; 
- aplicarea conceptelor teoretic la 
situaţiile concrete din clasa de elevi;
- achiziţionarea unui nivel suficient 
de cunoştinţe şi abilităţi specifice 
disciplinei (specificate prin 
obiectivele  şi competenţele 
disciplinei) 

 
Examen final (evaluare scrisă) 50% 

 
10.5 Seminar/laborator 

Standarde de calitate: 
1. demonstrarea abilităţilor de 
comunicare orală  
2. competenţe privind căutarea, 
prelucrarea, interpretarea şi utilizarea 
informaţiilor;  
3. capacitate de colaborare şi învăţare 
în grup; 
4. achiziţionarea unui nivel suficient 
de cunoştinţe specifice disciplinei;  
5. corectitudinea prezentării 
informaţiilor, capacitate de analiză şi 
sinteză. 

- prezentarea liberă a unei teme (individual sau în 
grup) 
- realizarea unui portofoliu (evaluare pe parcurs) 
- implicarea în activităţile de grup; 
 

50% (2 puncte 
prezentarea, 2 
puncte portofoliul, 
1 punct prezenţă şi 
implicare) 

10.6 Standard minim de performanţă 

Pentru acordarea notei 5, studentul trebuie:  
• Să îndeplinească criteriile privind numărul minim de prezenţe la curs şi seminar.  
• Să obţină cel puţin nota 5 la activităţile de curs, astfel încât să respecte baremul de corectare propus de cadrul didactic.  
• Să obţină cel puţin nota 5 la activităţile de seminar, conform formulei de calcul a notei la seminar 
• Să numească minim 5 metode didactice de predare şi evaluare, cu câteva explicaţii; 
• Să enumere rubricile unui proiect didactic şi ale unor planificări ; 
• Să numească minim 3 efecte perturbatoare ale evaluarii; 
• Să exemplifice tipurile de itemi; 
• Să numeasca principiile didactice. 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

.......................  Conf. dr. Labăr Adrian-Vicenţiu.                   Asist. Asoc. Dr. Curea Roxana 
 


