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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 

1.3 Departamentul Didactica Științelor exacte 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Geografie, cunoaşterea mediului/ştiinţe şi metodica predării acestora în 

învăţământul preşcolar şi primar      

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Liliana Ciascai 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dulama Eliza, Predescu C-tin, Pop-Păcurar Irina, Dragoș 

Viorel 

2.4 Anul de studiu 4 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări  3 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 40 

3.8 Total ore pe semestru 82 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Parcurgerea curriculumului disciplinelor pedagogice studiate 

anterior şi respectiv care se studiază în paralel 

4.2 de competenţe • Reflecție critica, analiză și sinteza. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Echipament video 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Material didactic posibil a fi utilizat in activități de invatare de tipul hands 

on science/ hands on projects 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Analiza programelor școlare de științe; 

Evaluarea manualelor școlare de științe precum și a documentelor curriculare aferente, 

utilizând instrumente specifice; 

Explicitarea metodei științifice și adaptarea ei la nivelul de înțelegere al copiilor și elevilor 

mici. 

Identificarea raționamentelor și abilităților de gândire necesar a fi dezvoltate copiilor și 

elevilor mici prin studiul științelor naturii; 

Dezvoltarea competenței de predare creativă a Științelor naturii; 

Proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare referitoare la Cunoașterea mediului 

și Științe; 
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Proiectarea unor activități integrate fundamentate pe competențe sau organizate in jurul unor 

concepte integratoare specifice științelor naturii; 

Comunicarea, utilizând limbajul științific corect și adaptat nivelului copiilor/elevilor mici; 

Muncă în grup 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

Modulul 1:  CURRICULUMUL PREȘCOLAR ȘI Prelegerea interactivă 

Conversaţia euristică 

Valorificarea achiziţiilor 

anterioare ale studenţilor 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Realizarea unor activități de învățare care să familiarizeze studenții cu 

conceptele, demersurile, abilitățile și atitudinile și valorile importante în 

predarea-învățarea științelor naturii în învățământul preșcolar și primar. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

La finalul cursului, studentii vor fi capabili:  

• Să  identifice demersurile importante în predarea-învățarea științelor 

naturii: inquiry learning, învățarea experimentală, modelarea, 

problematizarea și rezolvarea de probleme;  

• Să expliciteze abilitățile gândirii care asigură învățarea eficientă la 

științele naturii;  

• Să explice fenomenele fizice, chimice și biologice studiate în 

învățământul primar.  

• Să explice specificul abordării curriculare a studiului științelor naturii 

și implicaţiile acestora în proiectarea unor strategii, modele, demersuri 

educaţionale eficiente;  

• Să aprecieze critic şi constructiv documentele curriculare, identificând 

reperele fundamentale pentru proiectarea, implementarea şi evaluarea 

programelor educaţionale;  

• să conștientizeze importanța studiului științelor naturii pentru propria 

personă.  
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PROGRAMELE ȘCOLARE DE MATEMATICĂ ȘI 

ȘTIINȚE RESPECTIV DE ȘTIINȚE PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR. 

Explicaţia 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

 

Valorificarea experienţei 

didactice a studenţilor care 

lucrează în învăţământ 

Modulul 2: MANUALE ȘCOLARE ȘI ALTE 

DOCUMENTE CURRICULARE 

Conversaţia euristică 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

Explicaţia 

Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 

anterioare ale studenţilor 

 

Valorificarea experienţei 

didactice a studenţilor care 

lucrează în învăţământ 

Modulul 3: STUDIUL ȘTIINȚELOR ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: CLASELE 

PREGĂTITOARE, A I-A ȘI A II-A 

Conversaţia euristică 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

Problematizarea 

Studiu de caz 

Valorificarea achiziţiilor 

anterioare ale studenţilor 

 

Valorificarea experienţei 

didactice a studenţilor care 

lucrează în învăţământ 

Modulul 4: STUDIUL ȘTIINȚELOR ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Conversaţia euristică 

Studiu de caz 

 

Valorificarea experienţei 

de elev a studenţilor 

 

Valorificarea experienţei 

didactice a studenţilor care 

lucrează în învăţământ 

Modulul 5: PROIECTAREA ŞI ORGANIZAREA 

ACTIVITĂŢII LA CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞI 

ŞTIINŢE  

 

Conversaţia euristică 

Expunerea 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 

didactice a studenţilor care 

lucrează în învăţământ 

Modulul 6: EVALUAREA REZULTATELOR LA 

CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢE 

 

Expunerea 

Conversaţia euristică 

Exerciţiul 

Studiul de caz 

Valorificarea achiziţiilor 

anterioare ale studenţilor 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel propus studenţilor în universităţi din tara şi din 

străinătate şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în 

concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Corectitudinea 

răspunsurilor 

Examen 65 % 

Capacitatea de a realiza 

analize reflexive şi critic-

constructive, inferenţe, 

transferuri cognitive şi 

exerciţii aplicative 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a conferi 

semnificația cunoașterii 

dobândite 

Evaluare continuă, prin 

probe de evaluare orală 

 

Referate 

 

Portofolii 

35 % 

Capacitatea de a aplica 

achiziţiile în diverse 

situaţii concrete, din 
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domeniu sau din domenii 

conexe 

 

Capacitatea de a realiza 

analize reflexive şi critic-

constructive, inferenţe şi 

transferuri cognitive 

Capacitatea de a elabora 

design-uri de cercetare 

corecte şi pertinente 

Capacitatea de a realiza 

analize critice ale 

diferitelor design-uri de 

cercetare 

Capacitatea de a elabora 

lucrări în domeniul 

ştiinţelor educaţiei 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi evidențierea interdependenţelor dintre ele. 

• Aplicarea cunoștințelor în situații familiare 

• Valorificarea achiziţiilor proprii în realizarea sarcinilor de lucru și temelor de casă. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

28.01.2015.              Prof. dr. Liliana Ciascai    ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


