Descrierea programului de licență
Denumirea
DANS CLASIC ȘI POPULAR
programului de licență
Codul programului 0114.13
Număr de credite ECTS 180
Durata de studii 3 ani cu frecvență
Calificarea obţinută Licențiat în Științe ale Educației
Facultatea, catedra ce Facultatea de Științe ale Educației și Informatică; catedra Pedagogie Preșcolară,
coordonează programul Educație fizică și Dans;
Jelescu Petru, dr., hab, profesor; Cojocari Lidia, dr., conf., Vacarciuc Mariana, dr.,
Titularii de curs conf., Garștea Nina, dr., Bencheci Ion, lector, docotrand; Cibric Iurie, lector; Talpă
Svetlana, lector, doctorand
Precondiţii Diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare

Competenţe dezvoltate
în cadrul programului

 Cunoaşterea teoriilor psihopedagogice şi a celor ce ţin de dansul clasic
și popular;
 Cunoaşterea deontologiei profesionale;
 Cunoaşterea drepturilor şi libertăţilor copiilor;
 Definirea locului şi rolului dansului clasic și popular în contextul
evoluţiei social-economice şi culturale;
 Caracteristica specificului învăţării diferitor tipuri de dans clasic și
popular;
 Definirea noţiunilor şi a principiilor despre planificarea şi organizarea
orelor de dans clasic și popular;
 Rezolvarea exemplelor de management a grupului de copii;
 Interpretarea, explicarea, demonstrarea, ilustrarea principiilor didactice
din domeniul dansului clasic și popular;
 Evaluarea, aprecierea reușitelor copiilor în cadrul orelor de dans

 Proiectarea, planificarea, organizarea orelor de dans.
 Să demonstreze competenţe avansate în domeniul ştiinţelor educaţiei şi a
celor ce ţin de dansul clasic și popular;
 Să aplice cunoştinţele obţinute în mod profesionist în cadrul orelor de dans
clasic și popular;
 Să demonstreze capacitatea de a interpreta și de a explica modalitatea de
interpretare a diverselor tipuri de dans clasic și popular;
 Să posede abilitatea de a utiliza diverse strategii eficiente pentru predarea
dansului clasic și popular;
 Să comunice informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de
specialişti, cât şi de nonspecialişti;
 Să demonstreze aptitudini specifice profesorului de dans clasic și popular în
baza evaluării;
Programul
de studii este orientat spre planul-cadru, curricula şi cerinţele şcolii
Descrierea succintă a
programului de studii contemporane, edificându-se pe o pregătire în domeniul ştiinţelor educaţiei și a teoriei
şi practicii dansului clasic și popular.
Programul li se propune absolvenţilor
de licee, şi/sau colegiilor
pedagogice/coregrafice în regim
cu frecvență. Specificul pregătirii viitorilor
specialiști, constă în formarea unor competenţe profesionale (pedagogice), edificate

Finalităţi de studii

pe cunoaşterea metodologiei dansului classic și popular.

Calificarea obţinută îi permite absolventului să activeze în calitate de profesor
(antrenor) de dans sportiv şi modern în instituțiile de învățământ preșcolar,
primar, gimnazial, liceal, în cluburile şi cercurile de dans, centre de creație
pentru copii și tineret, case de cultură. Studiile se organizează pe parcursul a 3
ani, 6 semestre. Practica pedagogică se organizează în anul II, semestrul, IV și
anul III, semestrul V în școli cu profil arte, centre de creație, cluburi de dans
sportiv și modern. Studenții beneficiază de cămin, săli amenajate, cantină,
sală sportivă, bibliotecă, mediatecă, Wi Fi.
Studenții Programului sunt implicați în proiecte naționale și internaționale,
dispun de oportunități de mobilitate academică, posibilitate de a studia o limbă
străină, de a face parte din Ansamblul model ”CIULEANDRA”, conducător
artistic Bencheci Ion; participări la concursuri și Festivaluri naționale și
internaționale.

Cursuri din program

Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

Aspiranții la studii în cadrul acestui program vor susține o probă de aptitudini.
Absolvenţii cu titlul de Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei au dreptul, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, să-şi continue studiile la ciclul II, masterat, alegând una dintre
următoarele oferte:
1. Managementul și didactica artei dansului
Pregătire în domeniul ştiinţelor generale (Cultura comunicării pedagogice,
Tehnologii informaţionale, Limba străină (comunicativă)
Pregătire ştiinţifică fundamentală (Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Psihologia
generală, Anatomia, fiziologia și igiena copilului, Didactică generală, Psihologia
dezvoltării,Teoria elementară a muzicii, Managementului grupului de dans,
Psihologia educației,Educație incluzivă, Metodologia cercetării psihopedagogice)
Specializarea (Didactica dansului, Didactici particulare ale diferitor tipuri de dans,
Practica de inițiere, Practica pedagogică I, Practica pedagogică II, Practica de licenţă.)
Cultură umanistică generală (Bazele micro şi macro economiei / Educaţia
economică, Ştiinţe politice/Politologia, Etica pedagogică, Ştiinţe filozofice/Probleme
filozofice ale educaţiei).
Strategii:
Strategia învăţării directe, strategia gândirii critice, strategii inductive, strategia
lecturii active, strategii metacognitive, stagii de practică pedagogică .
Forme:
Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare;
Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.
Metodologie: studiul de caz, învățarea prin proiecte, învăţarea prin cooperare,
învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de
studiu independent, modelarea, simularea, exercițiul, consultaţii individuale şi de
grup etc.
Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, esee, referate, portofolii,
probe scrise și practice, simulări; etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii, concerte de
dare de seamă; simulări; prezentare de dansuri; montare de dansuri;
Evaluarea finală se realizează prin susținerea tezei de licență.
Secția cu frecvență: luni-vineri, 8.00-14.50;
022358560; 060477559

