
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia, Cluj Napoca 

1.2 Facultatea  

1.3 Departamentul DSPP 

1.4 Domeniul de studii Științele educației 

1.5 Ciclul de studii Licență /nivelul I.  

1.6 Programul de studii/Calificarea Profesori 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul clasei de elevi 

2.2 Titularul activităţii de curs Ladislau FODOR 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Ladislau FODOR 

2.4 Anul de studiu III./2018/-2019 

2.5 Semestrul 6 

2.6 Tipul de evaluare Examen scris 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren  7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 3 
 

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 bănci mobile, dotată cu laptop, 

videoproiector, legătură la Internet, software adecvat 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs cu bănci mobile, dotată cu laptop, 

videoproiector, legătură la Internet, software adecvat  

1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

Utilizarea conștientă a principalelor concepte ale managementului clasei de elevi, a 

terminologiei specifice acestui domeniu al științelor educației. Capacitatea de analiză 

reflexivă a realității manageriale ale clasei de elevi, observarea activă și analiza 

conștientă a variatelor situații, evenimente și probleme de management pedagogic. 

 Competenţe 
transversale 

Dezvoltarea capacității de comunicare orală și scrisă, a aptitudinilor de 

gândire managerială, amplificarea abilităților de recunoaștere a 

posibilității de transfer a principalelor noțiuni din aria științelor educației 

în general, și din aria managementului clasei de elevi în special,. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea conceptelor de bază ale managementului clasei de elevi, ca şi a 

paradigmelor sale actuale (însuşirea aparatului conceptual al managementului 

clasei de elevi). 

Cunoaşterea teoriilor şi modelelor educaţionale fundamentale. 

 
7.2 Obiectivele specifice Asimilarea terminologiei manageriale și pedagogice, respectiv iniţierea 

studenţilor în terminologia disciplinei de management al clasei de elevi. 

Însuşirea noţiunilor ştiinţifice privind competențele manageriale ale 

profesorilor. 

identificarea situatiilor de criză educaţională , clasificarea acestora în functie 

de specificitatea lor. 

Descrierea principalelor dimensiuni ale managementului clasei de elevi, în 

conditiile activitatii educationale concrete cotidiene. 

Operarea cu conceptele specifice de planificare, organizare, coordonare, 

control, evaluare, decizie, intervenţie, situaţie de criză, gestionarea situaţiilor 

de criză educaţională. 

Aprofundarea dimensiunilor principale ale managementului clasei de elevi. 

Fundamentarea psihologică şi pedagogică a abordării problemelor de 

management al clasei de elevi, de management al instruirii și al problemelor 

disciplinare. 

Conştientizarea studenţilor cu privire la specificul competențelor manageriale 

și la gestionarea situațiilor de criză..  

Relevarea problemelor principale ale managementului clasei de elevi. 

Dezvoltarea sensibilităţii faţă de problemele de criză educațională. 

Dezvoltarea interesului de cunoaştere faţă de problematica managementului 

clasei de elevi. 

Pregătirea teoretică pentru practicarea eficientă a profesiunii didactice. 

Dezvoltarea concepţiei şi gândirii manageriale și pedagogice. 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Probleme generale ale managementului clasei de 

elevi. Conceptul de management al clasei. Orientări 

manageriale principale 

 

Rolurile manageriale principale ale cadrului 

didactic (1). Planificarea. Organizarea. Comunicarea.

  

 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

1 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Rolurile manageriale principale ale cadrului 

didactic (2). Conducerea. Coordonarea. Îndrumarea. 

Motivarea. 

 

Rolurile manageriale principale ale cadrului 

didactic (3). Consilierea. Controlul. Evaluarea. 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Dimensiunile managementului clasei de elevi (1).  
Dimensiunea ergonomică. Dimensiunea socială.  

Dimensiunea psihologică.  

 

Dimensiunile managementului clasei de elevi (2). 

Dimensiunea normativă.  Dimensiunea operațională. 

Dimensiunea inovativă. 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

1 
 
 
 

1 

Competențe manageriale (1).. Noțiunea de 

competență. Competențele manageriale ale 

profesorului – competența de comunicare, competența 

de utilizare a mijloacelor moderne informaționale și de 

comunicare, competența de conducere și organizare. 

 

Competențe manageriale (2). Competențele 

manageriale ale profesorului – competența de 

gestionare și administrare a resurselor materiale.  

Competența de evaluare. Competențe psihosociale. 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

 1 
 
 
 
 
 

 1 

Clasa de elevi. Definirea noțiunii de clasă de elevi. 

Caracteristicile claselor de elevi. Relații și interacțiuni 

în clasa de elevi. 

 

Situații de criză educațională. Definirea situațiilor de 

criză educaționale. Caracteristicile situațiilor de criză. 

Tipuri de criză educațională. 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

1 
 
 
 
1 



Gestionarea situațiilor de criză educațională. 

Momentele importante ale gestionării situațiilor de 

criză – analiza situației – descoperirea cauzelor – 

decizia de rezolvare. 

 

Relaţii educaţionale – interactiuni educaţionale  

în clasa de elevi. Relații și interacțiuni în clasa de 

elevi. Relații de intercunoaștere. Relații de 

intercomunicare. Relații socio-afective. Relații de 

influențare. 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

1 
 
 
 
 
1 

Managementul instruirii. Managementul ritmului 

instruirii. Promovarea activităților pe grupe. Evaluarea 

saturației. Sistemul recapitulărilor. 

 

Managementul problemelor disciplinare. Metode și 

tehnici procedurale în rezolvarea problemelor 

disciplinare. 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

1 
 
 
 

 1 

Total ore  14 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
1. Organizarea sistemului educațional românesc si cultura 

sa manageriala 

2. Activități manageriale ale profesorului 
3. Etapele procesului managerial: previziunea, 

planificarea, proiectarea, decizia, organizarea, 

coordonarea, realizarea, îndrumarea, consilierea, 

evaluarea.  
4. Clasa de elevi ca grup psihosocial 

5. Colectivitatea de elevi 

6. Cunoașterea colectivului de elevi 

7. Comunicarea managerială 
8. Stiluri de conducere 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/anal

iza unor studii de caz, 

analiza/dezbaterea unor 

lucrări științifice 

 1 
  
 1 
 1 
 
 
 
 1 
 1 
 1 
 1 

9. Personalitatea managerială a profesorului 

10. Consilierea educațională 

11. Principii ale eficienței și succesului 

12. Probleme ale managementului curriculumului 

13. Gestiunea resurselor pedagogice materiale și 

umane 

14. Managementul relațiilor interpersonale profesor-

elev 

 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/anal

iza unor studii de caz, 

analiza/dezbaterea unor 

lucrări științifice 

 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
  
 1 
 
2 
2 
2 
2 
2 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 
 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Prezență 80% Examen scris 85% 

10.5 Seminar Prezență 80% Lucrare se seminar 15% 



10.6 Standard minim de performanţă 

Cerințe pentru nota 5:  

- definirea sumară a noțiunilor de bază, 

- tratarea subiectelor la nivel de reproducere, 

- explicarea și interpretarea sumară a fenomenelor de management educațional și al clasei de elevi, 

- prezentarea unei lucrări de seminar 

- parcurgerea bibliografiei minimale obligatorii, 

- realizarea unui eseu pe o temă aleasă de management al clasei de elevi. 

Cerințe pentru nota 10: 

- definirea corectă și interpretarea pertinentă a conceptelor de bază ale managementului clasei de 

elevi, 

-  interpretarea problemelor din perspectiva activităților educaționale și instrucționale practice 

cotidiene, 

- aport personal la explicarea fenomenelor de management al clasei de elevi, 

- tratarea subiectelor la un nivel înalt de analiză și sinteză, 

- parcurgerea bibliografiei obligatorii, 

- autonomie și creativitate în prezentarea temelor, 

- participare activă la seminarii, 

- susținerea cu succes a unei teme de seminar și participarea efectivă la dezbateri și activități de grup, 

- realizarea unei sinteze pe o anumită temă care cuprinde cel puțin trei articole de specialitate, 

- realizarea unui referat  de calitate, cu nuanțe certe de originalitate pe o temă liber aleasă de 

management al clasei de elevi. 
  


