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A. OBIECTIVELE CURSULUI
În urma parcurgerii orelor de curs şi seminar, studenţii vor fi capabili să
• să definească principalele concepte ale pedagogiei;
• să descrie formele educaţiei şi interdependenţa dintre ele;
• să formuleze scopuri şi obiective educaţionale;
• să prezinte unele strategii şi stiluri de predare;
• să enumere şi să descrie principalele activităţi întreprinse de către profesorul diriginte ;
• să prezinte structura sistemului românesc de învăţământ ;
• să descrie formele educaţiei şi interdependenţa dintre ele;
• să descrie principalele principii ale procesului de învăţământ şi importanţa acestora ;
• să prezinte noţiunea de curriculum şi sursele de elaborare ;
• să formuleze scopuri şi obiective educaţionale operaţionale.
B. SUBIECTELE CURSULUI
1. Obiectul pedagogiei. Educaţia-acţiune socială specifică. – 2 ore
2. Constituirea pedagogiei ca ştiinţă. – 2 ore
3. Educabilitatea. - 4 ore
4. Forme şi tipuri de educaţie. – 2 ore
5. Cercetarea pedagogică. – 2 ore
6. Finalităţile educaţiei. – 4 ore
7. Conţinutul procesului instructiv-educativ. – 2 ore
8. Proiectarea curriculară. – 2 ore
9. Produsele curriculare şi implementarea acestora. – 2 ore
10. Modalităţi inovatoare de organizare a conţinuturilor – 2 ore
11. Reforma curriculum-ului şcolii româneşti.. – 4 ore
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator,

seminar, proiect)

1. Iniţiere în problematica pedagogiei şi educaţiei. – 2 ore
2. Problematica lumii contemporane şi noile tipuri de educaţie. – 2 ore
3. Formele educaţiei şi interdependenţa lor (educaţia formală, informală, non formală, educaţia permanetă) – 2 ore
4. Autoeducaţia - consecinţă a educaţiei permanente. – 2 ore
5. Educaţia estetică. – 2 ore
6. Educaţia morală . Pedepse şi recompense în educaţie. – 2 ore
7. Structura sistemului românesc de învăţământ; Viziunea personală a studenţilor cu privire la realizarea unui sistem
eficient de învăţământ. – 2 ore
8. Importanţa formulării obiectivelor operaţionale. – 2 ore
9. Core curriculum şi curriculum la decizia şcolii. – 2 ore
10. Curriculumul document. – 2 ore
11. Rolul dirigintelui în orientarea şcolară şi profesională. – 2 ore
12. Pedagogii alternative : Waldorf, Freinet, Step by step, Montessouri. – 2 ore
13. Educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). – 2 ore
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E. PROCEDURA DE EVALUARE
Nota la această disciplină se obţine ca medie aritmetică a notei la examenul oral şi a notei la seminar. Examinarea orală
presupune două subiecte (prin tragere la sorţi), iar evaluarea seminarului se va face în variantă distribuită.
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Université de Liège (Belgia)
Université de Limoges (Franta)
University of Oxford.
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