Descrierea programului de studii superioare de licență
DANS POPULAR ȘI CLASIC
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

011 Științe ale educației
180 credite
3 ani cu frecvență
Licențiat în științe ale educației
Facultatea Științe ale Educației și Informatică,
Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans
Cojocari Lidia, dr., conf.,univ.
Bencheci Ion, lector
Talpă Svetlana, lector

Ohrimenco Aliona, dr., conf.univ
Chirilov Vasile, lector
Cibric Iurie, lector ș.a.

Precondiţii/ Condiții Diploma de bacalaureat sau un alt act echivalent de studii
de acces la studii
Competenţe
• Explicarea conceptelor fundamentale din domeniul dansului popular și
dezvoltate în cadrul
clasic; didacticii dansului
programului
• Receptarea independentă a textelor ştiinţifice din domeniul dansului și
didacticii dansului
• Prezentarea informaţiei dobândite prin studiu independent, în diferite forme
(inclusiv cu utilizarea TIC), în funcţie de obiective şi de specificul grupuluiţintă
• Respectarea prevederilor cadrului normativ- reglatoriu; a politicilor
educaţionale și din domeniul dansului din perspectiva asigurării calității
educației
• Vаlоrifiсаrеа rереrеlоr psihologice și pedagogice, privind particularitățile
educaționale și dezvoltarea personalității copilului prin dans
• Realizarea lecțiilor/activităților la dans popular și clasic cu copii рrin
valorificarea potențialului dоmеniilоr științifice conexe, aplicarea,
tehnologiilor educaționale adecvate particularităților de vârstă.
• Proiectarea procesului educațional, în baza reperelor conceptuale ale
didacticii dansului popular și clasic și a particularităților de vârstă ale
copiilor.
• Evaluarea performanțelor copiilor, în baza reperelor conceptuale ale
didacticii dansului și particularităților de vârstă
• Realizarea unor cercetări în domeniul didacticii dansului popular și clasic
• Comunicarea unui mesaj educațional rеlеvant legităților și principiilor de
dezvoltare а domeniilor științifice соneхе, concepției disciplinelor studiate,
obiectivelor învățământului preuniversitar (preșcolar; primar; gimnazial),
particularităților de vârstă a copilului.
• Stabilirea parteneriatului educațional cu familia, alți agenți sociali și
comunitatea
• Soluționarea constructivă а conflictelor și situațiilor de рrоblеmă în саdrul

•
•
•
Scopul programului

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

Strategii de
predare-învățare

Strategii de
evaluare

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

grupului de copii, intre copil și familie sau instituția de învățământ,
manifestând respect și toleranță
Cooperarea constructivă cu grupurile profesionale pertinente
Monitorizarea dezvoltării profesionale continue, în corespundere cu
cerințele și dinamica procesului educațional și social
Proiectarea dezvoltării profesionale și a ascensiunii în carieră

Prеgătiгеа specialiștilor de nivelul б de саlifiсаrе, competentele сărоrа соrеsрund nivelului
de саlifiсаrе stabilit la nivel international și сеrințеlоr stipulate în documentele normative
de nivel național. Prin programul dat se vor forma şi dezvolta un sistem de competenţe
profesionale, care i-ar permite absolventului să activeze ca profesor de dans popular și
clasic.
1. Pregătire în domeniul ştiinţelor generale (Cultura comunicării pedagogice,
Tehnologii informaţionale, Limba străină (comunicativă).
2. 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).
3. 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).

Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; proiecte; învățarea prin proiecte, învăţarea prin
descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de studiu
independent, exercițiul, lucrul practic, modelarea, jocul de rol, simularea, exercițiul,
consultaţii individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de grup,
referate, portofolii, probe scrise și practice, teste, studii de caz etc. – 60% din nota
la curs;
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale, test,
portofolii, convorbiri în baza întrebărilor, lucrări scrise etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de licență
Calificarea obţinută îi permite absolventului să activeze în în calitate de profesor de dans
în:
- grădiniţe (pentru copiii cu vârsta 3-6/7 ani); școli primare; gimnazii; Centre pentru
copii și tineret; cluburi și școli sportive; Centre extrașcolare; case de cultură; cluburi de
dans, etc.

zilnic, ora 8.00-14.50
Coordonatorul programului:
Bencheci Ion bencheci.ion@upsc.md ; tel. + (373) 69264561

