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2
-

Proiect
-
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oral
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5

A. OBIECTIVELE CURSULUI
În urma parcurgerii orelor de curs şi seminar, studenţii vor fi capabili: să definească procesul de învăţământ, să
prezinte principiile procesului de învăţământ, sã prezinte o serie de strategii şi stiluri de predare, să enumere
principalele metode clasice şi moderne utilizate în educaţie, să enumere o serie de mijloace de învăţământ utilizate în
activitatea didactică, sã descrie etapele lecţiei, să prezinte variantele lecţiei, să specifice formele de evaluare /
autoevaluare utilizate în învăţământ , să enunţe caracteristicile definitorii ale învãţãrii la vârsta adultã, să prezinte
principalele competenţe necesare cadrului didactic etc.
B. SUBIECTELE CURSULUI
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Procesul de învǎţǎmânt (Definirea conceptului de proces de învǎţǎmânt şi elementele componente; Procesul
de învǎţǎmânt ca proces de predare-învǎţare-evaluare); - 2 ore
Principiile procesului de învǎţǎmânt (Conceptul de principiu didactic; Caracterizarea principiilor didactice;
Sistemul principiilor didactice); - 2 ore
Metodologia şi tehnologia instruirii (Delimitǎri conceptuale: procedeu didactic, metodǎ de învǎţǎmânt
metodologie didacticǎ, tehnologie didacticǎ, metodicǎ; Funcţiile metodelor de învǎţǎmânt; Sistemul metodelor
de predare-învǎţare; Clasificare şi descrierea principalelor metode de învǎţǎmânt; Tendinţe în procesul de
modernizare a metodologiei didactice; Funcţiile pedagogice ale mijloacelor de învǎţǎmânt; Integrarea
mijloacelor de învǎţǎmânt în activitatea didacticǎ – 10 ore
Forme de organizare a instruirii (Lecţia-formǎ fundamentalǎ de organizare a învǎţǎmântului; Alte forme de
organizare a procesului de învǎţǎmânt (cursul şi seminarul universitar)); - 6 ore
Proiectarea didacticǎ (Ce este proiectarea didacticǎ; Etapele proiectǎrii didactice; Proiectarea pe unitǎţi de
învǎţare); - 2 ore
Evaluarea activitǎţii didactice (Definirea conceptului de evaluare; Funcţiile evaluǎrii; Tipurile de evaluare;
Metode de evaluare; Erori în evaluarea didacticǎ; Construirea unor instrumente de evaluare). – 6 ore

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (seminar)
1.

Importanţa respectării principiilor didactice în cadrul procesului de învăţământ; efectele negative ale
nerespectării principiilor didactice în educaţie – 2 ore
2. Metode moderne de educaţie (Brainstorming; Phillips 6-6; Metoda 6-3-5; Reuniunea Panel; Metoda
ciorchinelui; Predarea reciprocă; Instruirea programată; Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat; Metoda mozaic;
Gândiţi , lucraţi în perechi, comunicaţi etc. – 8 ore
3. Comunicarea didactică între expectanţă şi concretizare. Stiluri de comunicare didactică – 2 ore
4. Fobia şcolară - factor de inadaptare şi insucces şcolar – 2 ore
5. Relaţia profesor - student din perspectiva dinamicii educaţionale – 2 ore
6. Profesorul – conducătorul activităţii didactice. Competenţele educaţionale ale cadrului didactic – 2 ore
7. Simularea profesiei de cadru didactic – 2 ore
8. Evaluare şi autoevaluare eficientă în procesul de învăţământ (Simularea unui examen. Corectarea şi notarea
lucrărilor) – 4 ore
9. Managerul şcolar. Rol, atribuţii şi competenţe – 2 ore
10. Educaţia copiilor versus educaţia adulţilor (Cum învaţă copiii spre deosebire de adulţi) – 2 ore
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E. PROCEDURA DE EVALUARE
Nota la această disciplină se obţine ca medie aritmetică a notei la examenul scris, realizat prin intermediul unui test grilă
şi a notei la seminar. Testul grilă cuprinde 18 întrebări cu o singură variantă corectă de răspuns, ce trebuie
aleasă din mai multe variante posibile. Fiecare întrebare este cotată cu 1,5 puncte, iar un punct se acordă din
oficiu. Evaluarea seminarului se va face în variantă distribuită.
F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALĂ
Université de Liège (Belgia)
Université de Limoges (Franta)
University of Oxford.
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