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Titlul unităţii de curs  Pedagogie. Practica de iniţiere 

Codul  unităţii 

de curs 

F.02.O.012 

Numărul 

total de ore 

150 

Credite 

(ECTS) 

5 

Semestru 

II 
Frecvența 

1 singur 

semestru 

Durata  

1 singur  

semestru 

1 Tipurile de ore: 

 Curs - 30 ore 

 Seminare – 30 ore 

 Laborator – 15 ore 

Orele de contact 

direct 

 75 de ore 

Studiu independent 

75 de ore 
Dimensiunea grupei 

 

2 Precondiții de participare 

Pentru a se înscrie la unitatea de curs Pedagogie. Practica de iniţiere studenţii trebuie: 

- să posede cunoștințe, capacităţi şi atitudini din Anatomia şi fiziologia omului, Psihologie. 

Practica de iniţiere, Filosofia educaţiei;  

- să deţină competenţe/capacităţi privind studierea surselor bibliografice; organizarea 

informaţiei în comunicări; capacitatea de analiză, comparare, generalizare a informaţiei;  

- să manifeste atitudine pozitivă faţă de învăţătură şi faţă de profesia aleasă. 

3 Finalităţile unităţii de curs 

La nivel de cunoaştere 

 să explice conceptele – cheie ale pedagogiei: educaţie, educabilitate, factori educaţionali, 

conţinuturile educaţiei, finalităţile educaţiei. 

 să precizeze funcţiile educaţiei şi relaţiile dintre ele; 

 să identifice metodele şi formele de realizare practică a aspectelor de conţinut al educaţiei;  

 să identifice situatiile de criză educaţională în faza incipientă, ordonîndu-le şi clasificîndu-le în 

functie de specificul acestora; 

La nivel de aplicare 

 să analizeze comparativ formele educaţiei şi să expliciteze ponderea lor în formarea şi 

dezvoltarea personalităţii; 

 să explice importanţa educaţiei în schimbările din societate; 

 să prezinte prin exemple principalele caracteristici ale fenomenului educaţional de-a lungul 

istoriei umanităţii, parcurgând principalele perioade istorice; 

 să argumenteze relaţia pedagogiei cu celelalte ştiinţe ale educaţiei; 

 să proiecteze, organizeze, evalueze activităţi educative; 

 să aprecieze prin exemple factorii ce contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii; 

La nivel de integrare 

 să conştientizeze rolul agenţilor educaţionali din comunitate în procesul educaţional. 

 să propună solutii optime pentru diminuarea situatii de criză educaţională; 

 să argumenteze necesitatea îndeplinirii conştiincioase a funcţiilor, rolurilor şi 

responsabilităţilor profesoprului-diriginte; 

 să valorifice importanţa consilierii educaţionale în contextul şcolii prietenose copilului. 

4 Rolul unităţii de curs în formarea specialistului 

Cursul nominalizat „Pedagogie. Practica de iniţiere” tratează evoluţia şi dezvoltarea 

fundamentelor, bazelor pedagogiei ca ştiinţă, a teoriei şi artei educaţiei. Totodată  conţinutul 

cursului precizează specificul, funcţiile şi rolul pedagogiei în pregătirea cadrelor didactice pentru 

activitatea instructiv – educativă, evidenţiind principalele aspecte ale profesiei de pedagog. 

5 Metode de predare 

prelegerea - discuţie, seminarul, explicaţia, dezbaterea, modelarea didactică, jocul didactic, studiul 

de caz, metoda Mozaic, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei, prezentări în Power 

Point; înregistrări educative video şi audio, consultaţii; aplicaţii practice la fiecare temă de 

prelegere şi seminar; diverse forme de lucru: frontal, în grup, în perechi, individual etc. 
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6 Metode de evaluare 

prezentări orale şi în format electronic, prezentarea de carte, rezumatul, comentariul, minieseuri, 

autoevaluarea, portofoliu, dramatizarea, jocul de rol. 

7 Acest modul mai este folosit și în următoarele programe de studii: 

Pedagogie în învăţămîntul primar şi Limbă engleză 

Filologie 

Educaţie tehnologică 

Fizică şi informatică 

Matematică şi informatică 

Muzică 

Muzică şi dans 

Pedagogie  

Formare profesională continuă 

8 Titularul unităţii de curs 

lector universitar, Tatiana Şova 

9 Altă informație 

10 Conţinuturi. Educaţia – obiect de studiu al pedagogiei. Pedagogia – ştiinţă şi artă a educaţiei. 

Educabilitatea. Factorii dezvoltării personalităţii. Finalităţile educaţiei. Laturile educaţiei ca 

proiecţie a finalităţilor. Educaţia şi provocările lumii contemporane. Noile educaţii. Sistemul de 

învăţământ din Republica Moldova. Procesul de învăţământ – obiect de studiu al didacticii. 

Principiile didactice. Strategii didactice. Evaluarea în învăţământ. Proiectarea didactică. 

Proiectarea activităţii educative. Profesorul, organizator şi animator al procesului educaţional 


