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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE
1.Titlul programului post-universitar:
Educaţie centrată pe elev
2.Director program:
Lect. Univ. dr. Anca Luştrea
3.Departamentul care organizează programul:
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte):
Educaţia centrată pe elev este unul dintre criteriile majore de calitate în sistemul preuniversitar. În
concepţia actuală, ea nu este un efort individual al profesorului la clasă, ci o opţiune strategică a şcolii în
atingerea obiectivelor sale. Este nevoie, aşadar, de o masă critică de profesori, pregătiţi şi dedicaţi
transformării şcolii în instituţie de servicii educaţionale orientate pe nevoile beneficiarilor.

Misiunea cursului este de a dezvolta competenţe didactice şi manageriale în domeniul educaţiei
centrate pe elev prin actualizarea cunoştinţelor cu privire la învăţare şi nevoile elevilor, prin
dezvoltarea abilităţilor de planificare, predare şi evaluare didactică şi formarea atitudinilor
pozitive faţă de parteneriatul profesor – elev în cadrul paradigmei educaţiei democratice.
Programul postuniversitar urmăreşte dezvoltare competenţelor pe teri direcţii majore. În primul
rând urmărim dezvoltarea abilităţilor de evaluare educaţională şi psihologică a elevului, a
nevoilor sale de formare, de implementare de metode contemporane de explorare a intereselor şi
aspiraţiilor acestora.
În al doilea rând urmărim dezvoltarea competenţelor didactice prin îmbogăţirea repertoriului de
metode de predare interactive şi activ-participative, a competenţelor de proiectare didactică
dinamică şi de evaluare interactivă.
În al treilea rând urmărim dezvoltarea competenţelor de management al actutlui didactic în
vederea optimizării dezvoltării cognitive şi socio-emoţionale ale elevilor, de îmbogăţire a
repertoriului de strategii de învăţare eficientă.

4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar,
taxa)

Cursul se va desfăşura cu grupe de cursanţi de 20-25 de persoane. Cursanţii sunt absolvenţi de
studii superioare, indiferent de calificarea iniţială, care desfăşoară activităţi educaţionale şi
terapeutice în şcoli normale, speciale sau integrate, în instituţii de protecţie şi de reeducare.
Admiterea la cursul postuniversitar se face pe bază de dosar de înscriere, în limita locurilor
anunţate.
Durata standard a cursului este de 144 de ore, în regim cu taxă. Taxa este de 500 RON + 100 de
RON înscrierea
Cursurile au loc la sediul Facultăâii de Sociologie şi Psihologie şi în spaţiile partenerilor.
Centrul de Asistenţă şi Integrare Psihopedagogică asigură colaborarea cu diferite instituții
educaţionale (şcoli, inspectorate Şcolare, Case ale Corpului Didactic, centre de resurse, instituţii
de protecţie şi de reeducare, ONG-uri ş.a).
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Se acordă o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de către Ministerul
Educaţiei Şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), care acordă 20 de credite profesionale.

5.Condiţii de participare la curs (dacă este cazul):

6.Documente necesare înscrierii:
 Fișă de înscriere eliberată de facultate;
 Copie legalizată după diploma de licență;
 Foaie matricolă;
 Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate;
 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui inițial
de familie;
 2 fotografii color (3x4)
 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere;
 Adeverinta de la locul de munca ce atesta calitatea de cadru didactic

7.Date de contact: anca.lustrea@e-uvt.ro tel 0741795465
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ale EDUCAŢIEI.

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă
EDUCAŢIE CENTRATĂ PE ELEV

Valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Nr.
crt

Numele disciplinei

Ore curs

Ore
seminar

Credite

Forma de
evaluare

1

Didactică aplicată centrată pe elev

22

10

4

colocviu

2

Metode de cunoaștere educațională și
psihologică a elevului
Proiectarea și realizarea activităților centrate
pe elev
Management de caz în activitatea didactică

22

10

4

colocviu

14

10

3

colocviu

12

20

4

colocviu

Abordări actuale în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale și de
învățare ale elevilor
Total ore: 144

14

10

3

colocviu

84

60

18

3
4
5

Evaluarea finală: colocviu – 2 credite
Total credite profesionale conferite de absolvirea programului: 20 credite

Rector
Prof.univ.dr. Marilen Pirtea

Decan
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc
Director program
Lector univ. dr. Anca Luștrea
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