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Cuvânt introductiv

În ultimele decenii în toate ţările lumii se acordă un statut deosebit
preocupărilor privind sistemul de învăţământ. În prezent, specialiştii din domeniul
pedagogiei reanalizează modul de abordare al educaţiei în vederea modernizării
sistemului didactic şi al adaptării lui la cerinţele sociale şi individuale.
În ultimii ani învăţământul românesc se ajustează la noile concepte
pedagogice, propulsate şi aplicate la nivel mondial. Cu scopul ameliorării
segmentului educativ se apelează la actualizarea formelor procesului de studiu, se
caută abordări moderne ale conţinuturilor educaţiei şi se concep formule noi pentru
produsele curriculare.
Lucrarea „Pedagogie. Definiţii, scheme, tabele şi întrebări pentru
autoevaluare” este o propunere de studiere a ştiinţelor educaţiei prin prisma
structurilor logice şi a organizării informaţiei în unităţi raţionale. Ea se adresează
studenţilor care urmează Programul de studii psihopedagogice privind certificarea
în profesia didactică.
Această lucrare abordează disciplina Pedagogie, oferind aprofundarea
înţelegerii cursului. Elaborată cu scopul de a ajuta studenţii la o pregătire
profesională profundă în domeniul pedagogic, ea stimulează percepţia realităţii
fenomenului educaţional prin structurarea informaţiei.
Lucrarea de faţă este în concordanţă cu manualul „Pedagogie. Curs de
formare iniţială pentru cariera didactică”, coordonatori Florea N.M. şi Ţăranu
A.M., editat de Fundaţia România de Mâine şi cuprinde scheme, tabele şi definiţii,
vizând fiecare subiect din manualul de pedagogie al Universităţii Spiru Haret.
Ea este alcătuită din două părţi:
1. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului.
2. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării.
Fiecare parte corespunde unui semestru al studiului disciplinei Pedagogie.
Lucrarea Pedagogie. Definiţii, scheme, tabele şi întrebări pentru autoevaluare
include întrebări pentru autoevaluare, care pot fi utilizate pentru aprecierea nivelului de
însuşire al cursului sau ca suport pentru învăţare prin problematizare. Ea sprijină
formarea unui nivel de gândire profesional şi favorizează analiza procesului de
educaţie ca abordare situaţională, dar şi ca sistem dinamic şi multifuncţional.
Înţelegerea sensului procesului educativ, conţinutului conceptelor pedagogice, componentelor structurale ale învăţământului, a modului lor de funcţionare
permite soluţionarea procesului de învăţământ ca un fenomen socio-pedagogic.
Admiţând posibilitatea abordării mai complexe a unor teme din lucrarea de
faţă, autoarea cu recunoştinţă va primi sugestiile şi solicitările de optimizare a
materialului prezentat.
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