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PROGRAM POST-UNIVERSITAR
1.Titlul programului post-universitar:
Tendințe actuale în didactici
2.Director program: Conf. univ. dr. Mariana Crașovan
3.Departamentul care organizează programul: Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte):

Pentru a-i face pe elevi să înveţe, este obligatoriu ca şi cadrele didactice să fie profesionişti care învaţă
tot timpul, care au un plan de carieră, au atitudini pozitive, active, creative şi reflexive faţă de profesia
didactică şi propria formare continuă.
Prin acest program de formare vizăm dezvoltarea unor competenţe specifice, ce merg pe următoarele
direcţii: caracterizarea noilor abordări specifice didacticilor per ansamblu, insistând cu preponderenţă
pe abordările şi predarea integrată; descrierea noilor direcţii pentru abordările specifice dezvoltării
competenţelor cheie, comunicare în limba maternă şi competenţe matematice; abordarea unor aspecte ce
ţin de implicarea şi responsabilizarea elevilor.
Misiunea cursului este de a facilita formarea de competențe în domeniul didacticilor, al proiectării,
implementării şi realizării de activităţi specifice procesului instructiv-educativ, care să conducă la
dezvoltarea unor competenţe cheie, dar şi transversale la copii/elevi.
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar, taxa)

Total ore curs şi seminar: 120
Total credite: 17
Verificarea finală a cunoştinţelor se va realiza în cadrul unui colocviu.
Se acordă o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de Ministerul Educaţiei
Naționale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) şi Universitatea de Vest din Timişoara

Pre-înscriere (pe tot parcursul anului universitar):
Anunțarea intenției de participare prin contactarea și oferirea datelor de contact (nume, e-mail, telefon)
Directorului de program solicitat SAU la SECRETARIATUL FACULTĂȚȚII de SOCIOLOGIE și
PSIHOLOGIE, cam. 242,
Program: : luni – joi, orele 11.00-14.00
Secretar: Alina Voaideș tel.+40-256/592.320, e-mail: secretariat.sted@e-uvt.ro elena.voaides@euvt.ro
După constituirea grupului de studiu, cursanții vor fi notificați și va fi demarată procedura de
înscriere propriu-zisă
Cursurile au loc la sediul Facultății de Sociologie și Psihologie și în spațiile partenerilor (școli,
Inspectorate școlare, Case ale Corpului Didactic, etc.).
În cazul constituirii de grupe de studii în alte localități, cursurile se vor putea realiza în localitățile
respective!
Se pot oferi pachete mixte pentru formarea cadrelor didactice la nivelul școlii.
La depunerea dosarului, cursantul va plăti taxa de înmatriculare în valoare de 100 RON.
Taxa de şcolarizare: (se va achita pe parcursul derulării programului) 500 RON
5. Plan de învățământ:

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)
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Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Ştiinţe ale Educaţiei
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Pedagogia Învăţământului
Primar şi Preşcolar, cod RNCIS: L40803007030
Competenţe:
 C2.1. Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a
activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi primar;
 C2.5 Realizarea unor activităţi instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi
metodologiile specifice didacticilor aplicate în învăţământul preşcolar şi primar.
Plan de învăţământ
valabil începând cu anul universitar: 2014-2015
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Numele disciplinei

Ore curs

Direcţii moderne în domeniul didacticilor
de specialitate
Predarea integrată-aplicaţii pentru
învăţământul preşcolar şi primar
Elemente de retorică a discursului didactic
Nivele de integrare în educaţia matematică
primară
Strategii moderne de instruire
Metodologia adaptării curriculare la copiii
cu CES.
Orientări şi tendinţe în evaluare- aplicaţii
ciclul primar şi preşcolar
Strategii de dezvoltare a abilităţilor
prosociale şi de comunicare prin activităţi
de învăţare prin cooperare
Total ore: 120
Evaluare finală

Ore
seminar

Credite Forma
de
evaluare
1
colocviu

5

5

5

10

2

colocviu

10
5

10
10

2
2

colocviu
colocviu

5
5

10
10

2
2

colocviu
colocviu

5

10

2

colocviu

5

10

2

colocviu

45

75
2 credite

15
colocviu

6.Documente necesare înscrierii:

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 Fişă de înscriere – formular tip;
 Copie legalizată după diploma de licenţă;
 Copie legalizată după foaie matricolă;
 Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate;
 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui
iniţial de familie;
 2 fotografii color (3x4)
 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere;
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Adeverinţa de la locul de muncă.

7.Date de contact:

Director de program - Conf.univ. dr. Mariana Crașovan mariana.crasovan@e-uvt.ro
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