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evaluare predare
Examen Română

INFORMAŢII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC

Numele, prenumele: Ciobanu Lora
Titlul şi gradul ştiinţific: conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Studii: Şcoala Pedagogică din Călăraşi (1980); Facultatea de Pedagogie şi Psihologie (1984);
susţinerea tezei de doctorat, Institutul de Ştiinţe al Educaţiei din Chişinău (1999).
Competenţe: organizatorice, digitale, manageriale
Informaţii de contact: birou 623, blocul de studii nr. 6
Orele de consultaţii: în fiecare zi de joi la orele 14.10-16.00
INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII
Cursul Bazele antreprenoriatului şi educaţia economică a elevilor mici este o disciplină
de specialitate care se înscrie în condiţiile actuale ale vieţii şi în contextul „noilor educaţii”
promovate de experţii UNESCO pentru a fi introduse în Curriculum universitar şi pre-universitar
de toate nivelurile.
În al doilea rând, cursul acordă o atenţie deosebită metodelor democratice de predareînvăţare - evaluare a noilor conţinuturi educaţionale care sunt infuzionate în conţinuturile deja
existente.
Bazele teoretice ale cursului sânt considerate recomandările şi rezoluţiile UNESCO, de
asemenea şi multe studii comparative în domeniu care se reduc la descifrarea problematicii vis-avis de educaţia economică în lume şi Republica Moldova: Direcţiile principale de implementare
a noilor educaţii (Carta Terrei, Rio de Janeiro, iunie, 2000); conţinuturile orientative la educaţia
economică pentru copiii de 7-12 ani propuse de A. Amend, L. Ciobanu, M. Lupu etc.
PRECONDIȚII
-

 Studenţii trebuie să ştie:
structura Curriculumul-ui şcolar precum şi faptul că Curriculum, în ansamblu este
flexibil, deschis pentru noi conţinuturi formative;
particularităţile specifice ale procesului de predare – învăţare - evaluare din şcoala
primară.
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metode general-pedagogice care pot fi utilizate în cadrul procesului pedagogic de
predare-învăţare – evaluare;
tipuri şi forme de învăţământ tradiţional şi alternativ şi principiile fundamentale ale
lui;
că interdependenţa dintre educaţie şi dezvoltare a devenit tot mai evidentă.
 Să analizeze:
specificul învăţământului în şcoala naţională;
direcţiile strategice de activitate ale şcolii naţionale în republică.
 Să proiecteze:
conţinuturile curriculare.
 Să aplice la practica pedagogică:
- diverse forme instituţionale şi extracurriculare de organizare a elevilor.

COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI
 Competenţe cognitive:
aprofundarea cunoştinţelor care ţin de fondul epistemologic al disciplinei;
cunoaşterea programului Junior Achievement<
 Competenţe instrumental-aplicative:
selectarea metodelor şi formelor specifice de predare - învăţare-evaluare a conţinuturilor
economice şi implementarea lor pe parcursul lecţiilor opţionale cu scopul realizării
plenare a subcompeteneţelor curriculare;
elaborarea curriculumului opţional pentru clasa a IV-a la obiectul „Educaţia
antreprenorială”;
proiectarea şi organizarea diverselor forme ale lucrului în afară de clasă la obiectul
opţional „Educaţia antreprenorială”: excursii la unităţile economice din localitate, la locul
de muncă al părinţilor, la întreprinderile mici etc.;
Competenţe atitudinale
adoptarea unei atitudini receptive faţă de necesitările economice ale elevului;
stimularea comportamentelor de relaţionare constructivă cu diverşi actori educaţionali şi
de implicare activă în viaţa economică a societăţii.







FINALITĂŢI LE CURSULUI
Să ştie caracteristicile problematicii educaţionale contemporane şi faptul că nepregătirea tinerilor pentru gospodărirea familie este o consecinţă a deficitului de
educaţie economică;
Să conştientizeze necesitatea deschiderii şcolii spre „noile educaţii”;
Să analizeze premisele care au dus la constituirea educaţiei economice şi
antreprenoriale;
Să cunoaşcă obiectivele (subcompetenţele) educaţiei economice şi pentru antreprenoriat
care pot fi infuzionate în obiectele şcolare şi cele care pot fi proiectate în cadrul
cursului opţional „Educaţia pentru antreprenoriat”;
Să selecteze conţinuturi economice pentru integrarea lor în conţinuturile curriculare;
Să valorifice conţinuturile economice prin diferite modalităţi: demersul disciplinar,
demersul modular, sinteze periodice, ore extracurriculare.
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CONŢINUTURI
Nr.
de
ore

Conţinutul tematic

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tema nr. 1
Educaţi şi provocările lumii contemporane
Planul:
De la problemele de anvergură mondială la „problematica lumii contemporane”
Caracteristicile problematicii educaţionale a lumii contemporane
Deschiderea şcolii spre problematica educaţională a lumii contemporane
Tema nr. 2
Educaţia economică – un conţinut de introdus în şcoală
Planul:
Premisele educaţiei economice
Educaţia economică – un conţinut de introdus în şcoala primară
Cultura economică ca produs al educaţiei economice
Tema nr. 3
Dinamica gândirii pedagogice în domeniul educaţiei economice a copiilor
Planul:
Scurt istoric al evoluţiei ştiinţei economice în Occident
Evoluţia ştiinţei economice în spaţiul românesc
Scurt istoric al evoluţiei ştiinţei economice în ţările post-totalitare
Tema nr. 4
Repere conceptuale ale abordării educaţiei economice
Planul:
Educaţia economică – parte componentă a problematicii educaţionale a lumii
contemporane
Fundamentele psihologice ale educaţiei economice
Fundamentele pedagogice ale educaţiei economice
Tema nr. 5
Specificul pedagogic al educaţiei economice în clasele primare
Planul:
Concepte şi repere teoretice privind locul „Educaţiei economice şi pentru
antreprenoriat” în procesul educaţional din şcoala primară
Obiectivele educaţiei economice în şcoala primară
Competenţele economice în configuraţia obiectivelor
Bazele metodologice ale „Educaţiei economice şi pentru antreprenoriat” în şcoala
primară
Integrarea conţinuturilor economice în conţinuturile curriculare
Aspecte metodologice de realizare a educaţiei economice în şcoala primară:
 aplicarea programului Junior Achievement
 colectarea materiei prime, confecţionarea bunurilor (ikebane, jucării,
ilustrate, rechizite de birou etc.);
 confecţionarea obiectelor din materiale reciclabile;
 organizarea serbărilor;
 amenajarea şi păstrarea materialelor pentru experienţe etc.,
 exersarea noţiunilor economice în cadrul jocurilor de rol de tipul:
„Micii întreprinzători”; „Micii economişti” etc.;
 discuţii pe teme economice;
 exerciţii cu conţinut economic;
 situaţii de problemă în formă de mistere economice;
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elaborarea anunţurilor publicitare;
efectuarea excursiilor la unităţile economice din localitate;
organizarea lecţiilor complexe cu implicaţii economice;
organizarea şi dirijarea muncii în Ungheraşul Viu şi Ungheaşul de
studiere a Ţinutului Natal, ţinând cont de cerinţele educaţiei economice.
Tema nr. 6
Elaborarea curriculumului pentru cursul opţional „Educaţia
economică şi pentru antreprenoriat”
Planul:
1) Componentele curriculare
2) Formularea obiectivelor (subcompetenţelor)
3) Selectarea conţinuturilor. Racordarea la subcompetenţe
4) Evaluare
Tema nr. 7
Specificul formării elementelor culturii economice în programul „Step by Step”
Planul:
1) Predarea tematică (în programul Pas cu Pas) – o modalitate de valorificare a
conţinuturilor economice în şcoală
2) Model orientat spre formarea culturii economice elementare în Programul
educaţional „Pas cu pas”

4

4

Tema nr. 8
Lecţie de totalizare

2

Total ore prelegeri:
Ore de seminare:
Tema nr. 1
Curriculum şi sistemul de obiective la EEA
Planul:
1) Curriculum opţional la EEA în clasele primare
2) Sistemul de obiective la EEA în clasele primare
3) Modalităţi de selectare a conţinuturilor în concordanţă cu
(subcompetenţele)obiectivele curriculare
Tema nr. 2
Modalităţi şi acţiuni de diagnosticare ale culturii economice elementare în şcoala
primară
Planul:
1) Sintetizarea analitică a acţiunilor educaţionale ale cadrelor didactice în formarea
culturii economice la elevi
2) Modalităţi de determinare a nivelului de cunoştinţe economice elementare la elevii
claselor I-II, III-IV
3) Tehnici de evaluare a nivelului de dezvoltare a practicismului economic
Tema nr. 3
Acţiunile educaţionale ale pedagogilor în formarea culturii economice la copii
Planul:
1) Conţinutul cunoştinţelor şi capacităţilor necesare cadrelor didactice pentru realizare
cu succes a educaţiei EEA
2) Analiza curriculumului opţional la EEA
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Tema nr. 4
Nivelul culturii pedagogice al părinţilor (studiu practic)
Planul:
1) Aprecierea atitudinii părinţilor faţă de problema dată
2) Stabilirea nivelului de cunoştinţe psiho-pedagogice şi economice referitoare la
educaţia economică a copiilor
3) Stabilirea nivelului de orientare a intereselor şi tendinţelor economice ale părinţilor
4) Depistarea erorilor tipice comise de către părinţi în procesul EEA a copiilor
5) Cercetarea cauzelor, condiţiilor apariţiei greşelilor respective
Tema nr. 5
Implicarea părinţilor în realizarea educaţiei economice
Planul:
1) Obiectivele lucrului cu părinţii în vederea pregătirii pentru realizarea educaţiei
economice în familie
2) Unitatea cerinţelor şcolii în educaţia economică – o cale de succes
3) Modalităţi individuale de pregătire a părinţilor pentru realizarea EEA: consultaţii,
discuţii
4) Modalităţi colective de pregătire a părinţilor pentru realizarea EEA: mese rotunde,
conferinţe, adunări de părinţi
Tema nr. 6
Metodologia educaţiei economice în clasele primare
Planul:
1) Aplicarea programului Junior Achievement
2) Colectarea materiei prime, confecţionarea bunurilor (ikebane, jucării, ilustrate,
rechizite de birou etc.)
3) Organizarea serbărilor
4) Amenajarea şi păstrarea materialelor pentru experienţe etc.
5) Exersarea noţiunilor economice în cadrul jocurilor de rol de tipul: „Micii
întreprinzători”; „Micii economişti” etc.
6) Discuţii pe teme economice
7) Exerciţii cu conţinut economic; situaţii de problemă în formă de mistere
economice;
8) Elaborarea anunţurilor publicitare
9) Efectuarea excursiilor la unităţile economice din localitate
10) Organizarea lecţiilor complexe cu implicaţii economice
11) Organizarea şi dirijarea muncii în Ungheraşul Viu şi Ungheraşul de studiere a
Ţinutului Natal, ţinând cont de cerinţele educaţiei economice.
Total ore seminare:
Ore de laborator:
Tema nr. 1
Sarcina: Confecţionarea materialelor suport necesare pentru orele opţionale de EEA
Tema nr. 2
Sarcina: Elaborarea dicţionarului de termeni economici
Tema nr. 3
Sarcina: Confecţionarea materialelor pentru jocurile cu conţinut economic
Tema nr. 4
Sarcina: Elaborarea cărţuliei „Micul economist” / „În lumea magică a economiei”
Tema nr. 5
Sarcina: Elaborarea curriculumul-ui opţional la obiectul EEA
Total ore laborator:
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CHESTIONAR
Caracterizaţi problematica educaţională a lumii contemporane
Evidenţiaţi aparatul conceptual al cursului.
Treceţi în revistă evoluţia ştiinţei economice în spaţiul românesc.
Descrieţi contribuţia lui A. Makarenko în fundamentarea educaţiei economice în
spaţiul sovietic.
5. Caracterizaţi fundamentele pedagogice ale educaţiei economice.
6. Analizaţi în aspect corelaţional competenţele economice în configuraţia
obiectivelor
7. Caracterizaţi programul Junior Achievement. Cum poate fi aplicat în şcoala
primară?
8. Analizaţi curriculumul la cursul opţional EEA pentru clasa a IV-a elaborat de dvs.
9. Analizaţi cărţulia „Economia pentru cei mici” elaborată de dvs.
10. Evidenţiaţi elementele specifice ale formării elementelor culturii economice în
programul „Step by Step”.
11. Faceţi o sinteză analitică a acţiunilor educaţionale ale cadrelor didactice în
formarea culturii economice şi pentru antreprenoriat la elevi.
12. Descrieţi modalităţi individuale de pregătire a părinţilor pentru realizarea EEA.
13. Descrieţi modalităţi colective de pregătire a părinţilor pentru realizarea EEA.
14. Analizaţi nivelul de formare al culturii economice proprii (conform indicatorilor
de evaluare a nivelului culturii economice al părinţilor).
15. Analizaţi nivelul de pregătire profesională propriu vis-a-vis de implementarea
EEA în şcoala primară după următorul algoritm:
 infuzionarea disciplinară a conţinuturilor,
 predarea cursului opţional EEA,
 organizarea activităţilor extracurriculare,
 parteneriatul cu părinţii în problemă.
1.
2.
3.
4.
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EVALUAREA
Examen în baza chestionarului care reflectă conţinutul disciplinei (chestionarul se anexează)
şi a mediilor obţinute la seminare după formula: 0,6 (nota medie la seminare) + 0,4 (nota la
examen) = nota obţinută în borderou.
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