Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Structura programului de studiu

Anul 1


















Fundamentele pedagogiei (1 sem)
Fundamentele psihologiei (1 sem)
Psihologia personalităţii (1 sem)
Psihologia dezvoltării (1 sem)
Teoria şi metodologia curriculumului (1 sem)
Psihologia educaţiei (1 sem)
Literatură română (1 sem)
Literatură pentru copii (1 sem)
Matematică (1 sem)
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar (1 sem)
Practică pedagogică- învăţământ primar (1 sem)
Educaţie interculturală (1 sem)
Alternative educaţionale (1 sem)
Sociologia educaţiei (1 sem)
Psihosociologia familiei (1 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Limbă straină (2 sem)
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Teoria şi metodologia instruirii (1 semestru)
Metodologia cercetării pedagogice (1 semestru)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (1 semestru)
Teoria şi metodologia evaluării (1 semestru)
Didactica domeniului limbă şi comunicare (1 semestru)
Matematică (1 semestru)
Management educaţional (1 semestru)
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar (1 semestru)
Managementul clasei /grupei (1 semestru)
Instruire asistată de calculator (1 semestru)
Psihopedagogia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (1 semestru)
Limba română (1 semestru)
Didactica activităţilor matematice (1 semestru)
Istoria pedagogiei (1 semestru)
Pedagogia comunicării (1 semestru)
Consiliere şi orientare şcolară (1 semestru)
Didactica activităţilor extracurriculare(1 semestru)
Limbă straină (2 semestre)
Educaţie fizică (2 semestre)
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Fundamentele psihopedagogiei speciale (1 sem)
Psihopedagogia jocului (1 sem)
Istorie şi didactica predării istoriei (1 sem)
Educaţie muzicală şi didactica educaţiei muzicale (1 sem)
Didactica domeniului ştiinţe (învăţământ preşcolar) (1 sem)
Educaţie timpurie (1 sem)
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar(1 sem)
Practică pedagogică- învăţământ primar (1 sem)
Didactica limbii şi literaturii române (1 sem)
Didactica predării aritmeticii (1 sem)
Geografie şi didactica predării geografiei (1 sem)
Didactica domeniului om şi societate (învăţământ preşcolar şi primar) (1 sem)
Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (învăţământ preşcolar şi primar) (1 sem)
Educaţie plastică şi didactica educaţiei plastice (învăţământ preşcolar şi primar)(1 sem)
Didactica educaţiei tehnologice (1 sem)
Pedagogie comparată (1 sem)
Istoria culturii şi civilizaţiei (1 sem)
Etică şi deontologie pedagogică (1 sem)
Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă (1 sem)

