
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia, Cluj Napoca 

1.2 Facultatea  

1.3 Departamentul Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, DSPP 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi comunicare 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Program de studii psihopedagogice nivel I 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Didactica specialității (a limbii și literaturii engleze) 

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Ajtony Zsuzsanna-Ildikó 

2.3 Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar drd. Dégi Zsuzsanna 

laborator  

proiect  

2.4 Anul de studiu II. 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator / proiect 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator / proiect 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 26 

Examinări 4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 135 

3.8 Total ore pe semestru 191 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs cu 50 de locuri, dotată cu videoproiector, calculator, tablă, tablă 

interactivă. 

5.2 De desfăşurare a seminarului / 

laboratorului / proiectului 

Sală de seminar adecvat pentru munca cu un grup de aproximativ 25 persoane. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 
 formarea şi exersarea gândirii critice, creative aplicate acestui domeniu; 

 fundamentarea gândirii prospective creative; 

 formarea capacităţii de studiu critic, flexibil, creativ al documentelor curriculare de implementare 

(manuale alternative); 

 fundamentarea capacităţii de proiectare, de monitorizare a predării-învăţării, de evaluare şi 

autoevaluare a activităţii instructiv-educative; 

 formarea abilităţii de utilizare consecventă a limbajului de specialitate; 

 interiorizarea cerinţelor strategiilor activ-participative, în corelare cu principiile modelului 

comunicativ-funcţional. 
Competenţe 

transversale 
 capacitatea de a valorifica informațiile dobândite, în multiple şi complexe contexte profesionale; 

 flexibilitate și adaptabilitate la munca în echipă, spirit de inițiativă, creativitate, responsabilitate 

profesională și socială;  

 utilizarea integrată a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în activităţile curente de învăţare; 

 conştientizarea nevoii de formare continuă 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.                                    



 competența de autoanaliză, autoevaluare și de monitorizare a valorilor personale în context profesional 

(în contextul managementului învățării); 

 conștientizarea responsabilității statutului de profesor, în general, și a rolurilor profesorului de limba și 

literatura română, în special. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Didactica limbii şi literaturii engleze (adică didactica specialității) reprezintă un domeniu de 

studiu ce asigură (prin învăţare analitică şi sintetică) o pregătire teoretică şi de praxis 

pedagogic viitorilor profesori de limba şi literatura engleză. 

7.2 Obiectivele specifice 

 
 însușirea unor cunoştinţe psiho-pedagogice şi integrarea acestora în cadrul predării-

învățării limbii şi literaturii engleze; 

 familiarizarea cu fundamentele teoretice ale unor concepte-cheie ale domeniului și cu 

terminologia acestuia; 

 aprofundarea unor strategii de predare- învăţare în acord cu exigenţele reformei şcolare 

(curriculare), dar şi cu specificul psiho-pedagogic şi lingvistic al subiecţilor educaţionali 

 aprofundarea și exersarea unor metode, tehnici și activități de predare care ia în 

considerare specificul elevilor 

 familiarizarea cu aspectele metodologice, tematici și strategii de predare-învățare care 

vizează multilingvismul și predarea limbii engleze ca limba a treia  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1. Background to language teaching 

1. Language teaching in Romania; 

2. The status of English , English as a lingua franca; 

3. Important terminology (ESP, ESL, EFL, bilingualism, multilingualism etc.); 

4. Discussion about the role and most important “ingredients” of language 

teaching 

Curs clasic, combinat 

cu folosirea diverselor 

materiale ilustrative şi 

prezentări Power Point. 

 

Prezentare interactivă, 

explicații pe baza 

materialului ilustrativ, 

demonstrația, discuția, 

problematizarea.  

Învățarea prin 

cooperare. 

2 ore 

Curs 2. Describing learners  

1. What do students bring to classroom?; 

2. Learner beliefs; 

3. The age factor; 

4. Learner differences, cognitive styles;  

5. Learning strategies; 

6. Motivation 

2 ore 

Curs 3. Describing teachers  

1. Teacher roles; 

2. Teacher as teaching aid; 

3. Native vs. non-native teachers; 

2 ore 

Curs 4. Mistakes and feedback 

1.Mistakes and error, sources of mistake; 

2. Assessing student performance; 

3. Feedback during fluency work and communication;  

4. Feedback on written work. 

2 ore 

Curs 5. Grouping students 

1. Whole class teaching; 

2. individualised learning; 

3. Pair work 

4. Group work; 

5. Creating groups, procedures 

6. Troubleshooting 

2 ore 

Curs 6. Educational technology and learning resources 

1. Students and teachers as resources; 

2. Objects, pictures, things; 

3. The course book 

4. Ways of showing (technology) 

5. Ways of listening 

6. Ways of finding out 

2 ore 

Curs 7. Teaching language skills 

1. General introduction – receptive vs. productive skills; 

2. Receptive skills; 

3. Addressing the problem of language difficulty (pre-teaching vocabulary) 

4. Teaching reading skills (extensive, intensive, reading sequence) 

5. Teaching listening (extensive, intensive, listening sequence) 

2 ore 



Curs 8. Teaching productive skills 

1. General introduction; 

2. Spelling; 

3. Writing sequence, approaches to writing (process vs. product) 

4. Genres in writing 

5. Creating a writing habit 

6. Writing activities 

7. Teaching speaking 

8. Conversational, repair and survival strategies 

9. Getting students to speak 

10. Speaking activities 

 2 ore 

Curs 9. Teaching grammar  

1. Essential building blocks; 

2. Selecting what to teach; 

3. How to introduce new grammar;  

4. Grammar activities; 

5. Practicing grammar. 

6. Grammar practice activities and games 

 2 ore 

Curs 10. Teaching vocabulary  

1. Vocabulary vs. grammar; 

2. Introducing new vocabulary; 

3. Teaching relations between words 

4. Practicing vocabulary; 

5. Vocabulary learning activities and games 

 2 ore 

Curs 11. Planning a lesson 

1. Curriculum, syllabus and timetable; 

2. Things to consider when planning; 

3. How to write a lesson plan 

4. Defining the aims of the lesson 

 2 ore 

Curs 12-13. Testing and evaluation 

1.Purpose of evaluation; 

2. Summative vs. formative assessment; 

3. Characteristics of a good test 

4. Types of test items 

5. Direct and indirect test items 

6. Making tests 

 4 ore 

Curs 14.  Learner autonomy, teacher development 

1.The autonomous learner; 

2. The developing teacher; 

3. Research 

4. Professional literature 

 2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie: 

1. Conteh, Jean and Gabriela Meier (eds.), The multilingual turn in languages education: opportunities and challenges. 

Multilingual Matters, Bristol, 2014. 

2. Harmer, Jeremy, How to teach English, Longman, 1998. 

3. Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited, Harlow, England, 2013. 

(with DVD) 

4. Hyland, Ken, Teaching and researching writing, Longman, 2009. 

5. Larsen-Freeman, Diane, Techniques and principles in language teaching, Oxford University Press, 2003 

6. Richards, Jack and Rodgers Theodore, Approaches and methods in language teaching, Cambridge University Press, 

2001. 

7. Richards, Jack and Schmidt Richard, Longman dictionary of language teaching and applied linguistics, Longman, 

2010. 

8. Scrivener, Jim, Learning Teaching. Heinemann, Oxford, 1998. 

9. Ur, Penny, A course in language teaching practice and theory, Cambridge University Press, 2004. 

10. Vizental, Adriana, Metodica predării limbii engleze: Strategies of teaching and testing English as a foreign 

language. Polirom, Iasi, 2008. 

11. Widdowson, H. G., Aspects of Language Teaching, Oxford University. Press, 1990. 

12. Widdowson, H. G., Teaching Language as Communication, Oxford University Press, 2004. 

 

Bibliografie facultativă: 

1. Agnieszka Otwinowska and Gessica De Angelis (eds.), Teaching and learning in multilingual contexts 

sociolinguistic and educational perspectives, Multilingual Matters, Bristol, 2014.  

2. Siek-Piskozub, T., Jocuri şi activităţi distractive în învăţarea limbilor străine, Polirom, 1997. 



3. Dégi Zsuzsanna. 2013. Az angol mint harmadik nyelv elsajátítása erdélyi magyar kisebbségi diákok 

esetében[Învățarea limbii engleze, ca limbă a treia, în cazul elevilor aparținând minorității maghiare]. In: Tóth, 

Szergej (szerk.) Társadalmi változások – Nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-

medencében. MANYE, vol.9, MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó: Budapest-

Szeged, pp: 307-312  

4. Dégi Zsuzsanna.2014. The role of Romanian in learning English: the case of Transylvania. In: Ruttkay, 

Veronika and Gárdos Bálint eds. Proceedings of the 11th conference of the Hungarian Society for the Study of 

English. L’Harmattan Publishing House, Budapesta, pp: 749-762  

5. Dégi Zsuzsanna.2014. Codeswitching in the foreign language classroom. The Proceedings of the International 

Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, vol. 3, Petru Maior University Press, Târgu Mureș, pp: 

726-735 

8.2 Seminar / 8.3 laborator / 8.4 proiect Metode de predare Observaţii 

1. Discussion about who is a „good” teacher and learner. Organizational 

discussion about the presentations and micro-teaching.  

Metodologie specifică 

activităţilor de tip seminar: 

dezbateri, expuneri, 

discuţii, activităţi 

individuale (prezentări de 

lucrări), activităţi în grup 

(pregătirea mapei 

viitorului profesor cu 

proiecte şi surse 

bibliografice), metoda 

proiectului, studiul de caz, 

simulări, microlecţii, etc. 

 

2 ore 

 

2. Grammar-translation method (student presentation, discussion, micro-

teaching using the method, watching and analysing video lessons)  

2 ore 

3. Direct method (student presentation, discussion, micro-teaching using the 

method, watching and analysing video lessons) 

2 ore 

4. Audio-lingual method  (student presentation, discussion, micro-teaching 

using the method, watching and analysing video lessons) 

2 ore 

5. Silent way (student presentation, discussion, micro-teaching using the 

method, watching and analysing video lessons) 

2 ore 

 

6. Suggestopedia (student presentation, discussion, micro-teaching using the 

method, watching and analysing video lessons) 

2 ore 

7. Community language learning (student presentation, discussion, micro-

teaching using the method, watching and analysing video lessons) 

2 ore 

 

8. Total Physical Response (student presentation, discussion, micro-

teaching using the method, watching and analysing video lessons) 

2 ore 

9. Communicative language teaching (student presentation, discussion, 

micro-teaching using the method, watching and analysing video lessons) 

2 ore 

10. Content-based, Task-based and participatory approaches (student 

presentation, discussion, micro-teaching using the method, watching and 

analysing video lessons) 

2 ore 

11. Multiple intelligences, cooperative learning (student presentation, 

discussion, micro-teaching using the method, watching and analysing video 

lessons) 

2 ore 

12. Watching and analysing videos about persuasion techniques, offering 

choices etc. 

2 ore 

13. Volunteering micro lesson using mixed methods, discussion, evaluation 

(2 students) 

2 ore 

14. Solving tests (Teste titularizare/Concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice) 

2 ore 

Bibliografie: 

Bibliografie obligatorie:  

1. Conteh, Jean and Gabriela Meier (eds.), The multilingual turn in languages education: opportunities and 

challenges. Multilingual Matters, Bristol, 2014. 

2. Grabe, William et al., Teaching and researching reading, Longman, 2002. 

3. Harmer, Jeremy, How to teach English, Longman, 1998. 

4. Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited, Harlow, England, 

2013. (with DVD) 

5. Hyland, Ken, Teaching and researching writing, Longman, 2009. 

6. Larsen-Freeman, Diane, Techniques and principles in language teaching, Oxford University Press, 2003 

7. Richards, Jack and Rodgers Theodore, Approaches and methods in language teaching, Cambridge University 

Press, 2001. 

8. Richards, Jack and Schmidt Richard, Longman dictionary of language teaching and applied linguistics, 

Longman, 2010. 

9. Rost, Michael, Teaching and researching listening, Longman, 2002. 

10. Scrivener, Jim, Learning Teaching. Heinemann, Oxford, 1998. 

11. Ur, Penny, A course in language teaching practice and theory, Cambridge University Press, 2004. 

12. Vizental, Adriana, Metodica predării limbii engleze: Strategies of teaching and testing English as a foreign 

language. Polirom, Iasi, 2008. 

13. Widdowson, H. G., Aspects of Language Teaching, Oxford University. Press, 1990. 

14. Widdowson, H. G., Teaching Language as Communication, Oxford University Press, 2004. 

 

Bibliografie facultativă: 



1. Agnieszka Otwinowska and Gessica De Angelis (eds.), Teaching and learning in multilingual contexts 

sociolinguistic and educational perspectives, Multilingual Matters, Bristol, 2014.  

2. Siek-Piskozub, T., Jocuri şi activităţi distractive în învăţarea limbilor străine, Polirom, 1997. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate şi cu 

misiunea și obiectivele specializării, fiind astfel conceput, încât să asigure o pregătire sistematică a studenților și, în 

același timp, să fie evitate suprapunerile în ceea ce privește conținutul tematic al disciplinelor. În privinţa adaptării la 

cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentanţi de specialitate.  

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezenţa este obligatorie la cel puţin 80% din cursuri. Accesul la examen îi este permis acelora care au  

obţinut nota de trecere la testul semestrial de verificare a cunoștințelor. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Criteriile de evaluare se 

vor formula în 

concordanță cu 

specificul și calitatea 

performanțelor și a 

competențelor urmărite. 

Examen scris 60% 

   

10.5 . 

 

Seminar Criteriile de evaluare se 

vor formula în 

concordanță cu 

specificul și calitatea 

performanțelor și a 

competențelor urmărite. 

Evaluarea pe parcurs a 

activităţii studenţilor, 

punctarea produselor 

individuale (prezentări 

de lucrări, referate, 

proiecte, microlecţii). 

40% 

Laborator    

Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 

Cerințe pentru nota 5:  

- definirea sumară a noțiunilor de bază ale didacticii specialităţii 

- tratarea subiectelor la nivel de reproducere 

- explicarea și interpretarea sumară a fenomenelor pedagogice 

- prezentarea unei lucrări de seminar 

- parcurgerea bibliografiei minimale obligatorii 

- realizarea, predarea unei microlecții pentru ceilalți membrii din grup. 

Cerințe pentru nota 10: 

- definirea corectă și interpretarea pertinentă a conceptelor de bază ale didacticii specialităţii 

-  interpretarea problemelor din perspectiva activităților educaționale practice 

- aport personal la explicarea fenomenelor educaționale 

- tratarea subiectelor la un nivel înalt de analiză și sinteză 

- parcurgerea bibliografiei obligatorii 

- autonomie în prezentarea temelor 

- participare activă și la seminariile, unde nu este susținătorul temei 

- predarea cu succes a unei microlecții folosind metode, tehnici și activități de predare eficiente, 

interactive și participarea efectivă la dezbateri și activități de grup 

 



Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de 

aplicații 

25.10. 2018.    AJTONY Zsuzsanna Ildikó         DÉGI Zsuzsanna 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament

  

...........................................      …............................  



 

 


