
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

1.3. Domeniul de studii Științe ale educației 

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Pregătire pedagogică nivel I. 

1.6. Calificarea Profesor gimnazial 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic 

2.1. Denumirea disciplinei Didactica specializării – Științe sociale 

2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de curs Lect. univ. dr. HORVÁTH Zsófia 

2.3. Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Lect. univ. dr. HORVÁTH Zsófia 

laborator - 

proiect - 

2.4. Anul de studiu II. 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

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 

 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

16 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

d) Tutoriat 7 

e) Examinări  4 

f) Alte activităţi:  - 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Psihologia educației, Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia 

curriculumului, Teoria şi metodologia evaluării. 

4.2. de competenţe Capacitatea de analiză critică a literaturii de specialitate. 

Comunicare eficientă. Observarea şi analiza situaţiilor educaţionale. 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Cunoaşterea aprofundată a metodicii de predare a disciplinelor din aria 

curriculară Om şi societate. 

Înţelegerea şi integrarea obiectivelor didactice în planificarea şi realizarea 

procesului instructiv în cadrul lecţiilor. 

Însuşirea operaţiilor de planificare didactică, a modului de redactare a 

instrumentelor de planificare ale profesorului. 

 Utilizarea conștientă a principalelor strategii și metode de instruire specifice 

ariei curiculare Om și societate. 

Competenţe transversale 

Dezvoltarea capacității de comunicare orală și scrisă,  amplificarea abilităților 

de recunoaștere a posibilității de transfer a principalelor noțiuni din aria 

științelor educației în general, și din aria didactica specializării. 

Conştientizarea nevoii de formare şi perfecţionării socioprofesionale. 

Dezvoltarea capacității de analiza reflexivă. 

Executarea sarcinilor profesionale de comunicare didactică în mod autonom şi 

cu responsabilitate. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere  

1. Procesul de educare-instruire. Modele de bază: 

modelul lui Nagy Sándor, Modelul Sistematic, 

Modelul de activizare, Teoria lui Bloom. 

Prelegerea academică, explicaţia 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

2.Obiectivele instruirii: importanța obiectivelor, 

obiective generale, obiective specifice, noțiunea de 

taxonimie. 

Prelegerea academică, explicaţia 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore:2 

3.Strategii și metode  de instruire (Noțiuni de bază). 

Principalele forme a strategiilor.  

Prelegerea academică, explicaţia 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

4.Metode de instruire (1): prelegere, explicare, Prelegerea academică, explicaţia Nr. ore: 2 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu calculator și videoproiector, acces la resurse 

bibliografice, imprimantă, posibilitate de fotocopiere. 

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de curs, dotată cu calculator și videoproiector, acces la resurse 

bibliografice, imprimantă, posibilitate de fotocopiere. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea conceptelor de bază ale didacticii de specializare şi formarea unor 

deprinderi practice care să asigure predarea-instruirea disciplinelor socio-

umane. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Asimilarea terminologiei de metodologie a instruirii, respectiv iniţierea 

studenţilor în metodica predării științelor sociale. 

Însuşirea noţiunilor ştiinţifice privind strategii de instruire. 

Înțelegerea și aplicarea obiectivelor educaționale. 

Operarea cu conceptele specifice de planificare, organizare, coordonare, 

control, evaluare, decizie. 

Asimilarea unor tehnici şi metode în comunicarea didactică. 

Formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor și metodelor de predare și 

instruire a disciplinelor socio-umane. 

Utilizarea metodelor, procedeelor și mijloacelor de învățământ  eficiente în 

predarea disciplinelor din aria curriculară Om și societate. 



povestire, discuție, dezbatere. interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

5.Metode de instruire individuale și de grup (2): tema 

de casă,   metode de cooperare, metoda proiectului, 

jocul de rol. 

Prelegerea academică, explicaţia 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore:2 

6.Mijloace de instruire: manual, caiet, cărțe de 

specialitate, tablă clasică, tablă interactivă, calculator, 

videoproiector. 

Utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiei în 

procesele de învăţare/predare. 

Prelegerea academică, explicaţia 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

7.Predarea-învăţarea disciplinelor din aria curriculară 

Om şi societate ca introducere în ştiinţa culturii.  

Însuşirea culturii şi formarea comportamentului 

civilizat 

Prelegerea academică, explicaţia 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

8.Cadrul organizatoric al procesului de educație-

instruire: clasa de elevi, numărul elevilor, ora de 

predare, plan cadru pe clase, orarul. 

Prelegerea academică, explicaţia 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea.. 

Nr. ore: 2 

9.Ora de predare: tipul orelor, proiecterea lecțiilor. 
Proiectarea unei unităţi de învăţare la disciplinele 

socio-umane; relaţia dintre lecţie şi unitatea de 

învăţare . 

Prelegerea academică, explicația 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

10.Activitatea profesorului în timpul orei (pașii 

lecției). Activitatea elevilor. 

Prelegerea academică, explicația 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea.. 

Nr. ore: 2 

11.Aplicarea programei şcolare. Lectura personalizată 

a programei şcolare. Planificarea calendaristică la 

disciplinele socio-umane (rol, etapele de realizare, 

modelul de realizare a planificării) 

Prelegerea academică, explicația 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

12.Metode de evaluare în științe sociale. Concepte de 

bază ale verificării şi evaluării. Funcţii ale evaluării. 

Forme şi tehnici de evaluare. „E-evaluatoare”.  

Prelegerea academică, explicația 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

13.Metode de predare diferenţiate. Diferenţiere după 

nivelul de pregătire, orientaţie, etc. a elevilor. Aspecte 

culturale, de sex, etc. Cultivarea talentelor. 

Prelegerea academică, explicația 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

14. Învăţare pe tot parcursul vieţii. Modalităţi de a ţine 

pasul cu dezvoltarea ştiinţei. 
Prelegerea academică, explicația 

interactivă, demonstrația, 

descoperirea dirijată, dezbaterea. 

Nr. ore: 2 

Bibliografie (* Cărți accesibile în biblioteca facultății/universității) 

***Curriculum naţional – programe şcolare pentru disciplinele socio-umane studiate în învăţământul 

primar, gimnazial şi liceal. [http://programe.ise.ro/]   

*** 2001 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi societate. 

Editura S.C. Aramis Print s.r.l., Bucureşti. 

*** Legea Educației Naționale (Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011) publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 

10 ianuarie 2011. [http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847] 

*** Planuri-cadru de învăţământ în vigoare în anul şcolar 2017-2018. 

[http://programe.ise.ro/Actuale.aspx] 

 

1.Albulescu, I., Albulescu, M., Didactica disciplinelor socio-umane. Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 

1999*. 

2.Albulescu, I., Albulescu, M.: Studiul Disciplinelor Socio-Umane - Aspecte formative structura si 

dezvoltarea competentelor. Dacia, București, 2002*. 

3.Bălan, E., Teșileanu, A., Chirițescu A., Căstăian D., Stoica, E., Didactica specializată și abilitare 

curriculară. Millenium Design Group, București, 2011*. 

4.Falus Iván (szerk.) Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2007.*  



5.Fóris-Ferenczi Rita, A tervezéstől az értékelésig. Tanterv- és értékeléselmélet, Ábel Kiadó, Kolozsvár 

2008.* 

6.Kálmán Ungvári Kinga, Bevezetés a társadalomtudományok szakmódszertanába. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 

2008.  

7.Potolea, Dan – Manolescu, Marin, Teoria şi metodologia curriculumului. MEC – Proiectul pentru 

Învăţământul Rural, 2006.  

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

1. Teme principale abordate în manualul de Educație 

civică pentru clasa a VII-a: educația civică, persoana, 

omul ca parte a societății, grupul social, sistemul 

politic al României, constituția, instituțiile 

democratice, media, cetățenia. 

Conversația, dezbatere Clarificare 

conceptuală. Activități de grup. 

Nr. ore: 2 

2.Teme principale abordate în manualul de Educație 

civică pentru clasa a VIII-a: democrația, puterea, 

libertate și răspundere, dreptate și egalitate, 

proprietate, patriotism. 

Conversația, dezbatere. Clarificare 

conceptuală. Activități de grup. 

Nr. ore: 2 

3. Obiectivele generale și speciale al disciplinelor 

socio-umane. 

Conversația euristică, dezbatere, 

activități de grup. 

Nr. ore: 2 

4. Metode de instruire aplicate în științe socio-umane 

(1) 

Conversația euristică, dezbatere, 

activități de grup. 

Nr. ore: 2 

5. Metode de instruire aplicate în științe socio-umane 

(2) 

Prezentarea unei lucrări de seminar, 

conversația euristică. 

Nr. ore: 2 

6. Planificarea calendaristică. Conversația, dezbatere. Clarificare 

conceptuală. Activități de grup. 

Nr. ore: 2 

7.  Lecţia – forma de bază a organizării predării-

învăţării. 

Conversația, dezbatere. Clarificare 

conceptuală.  

Nr. ore: 2 

8. Plan de lecție la discipline socio-umane (1) Prezentare plan de lecții.. Nr. ore: 4 

9. Plan de lecție la disciplinele socio-umane (2) Prezentare plan de lecții. Nr. ore: 4 

10. Plan de lecție la disciplinele socio-umane (3) Prezentare plan de lecții. Nr. ore: 4 

11. Plan de lecţie pentru predare-învăţare diferenţiată. Prezentare plan de lecții. Nr. ore: 2 

Bibliografie (* Cărți accesibile în biblioteca facultății/universității) 

Cărți: 

1.Albulescu, I., Albulescu, M., Didactica disciplinelor socio-umane, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 

1999*. 

2. Albulescu, I., Albulescu, M., Studiul Disciplinelor Socio-Umane - Aspecte formative structura si 

dezvoltarea competentelor, Dacia, București, 2002*. 

3.Dakmara Georgescu, Doina Olga Ștefănescu, Educație civică, Manual pentru clasa a VII.-a,  

HUMANITAS, 2003. 

4.Dakmara Georgescu, Doina Olga Ștefănescu, Educație civică, Manual pentru clasa  a VIII.-a, Editura 

HUMANITAS, 2008. 

5.Falus Iván (szerk.), Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2007*. 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

- - - 

8.4. Proiect Metode de predare Observaţii 

- - - 

8.5. Practica Metode de predare Observaţii 

- - - 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



Conținutul a fost discutat în colectivul specializat și în ședințele de departament. Cursul asigură baze 

didactice privind pregătirea teoretică şi practică a viitorilor profesori. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Participare activă la orele de curs şi seminar. Se permit două absențe de la orele de seminar. 

Proiectarea unei lecții este obligatoriu. 

 

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 Cunoştinţe din materialul  

de la curs. 

Examen 50% 

Demonstrarea înțelegerii 

cunoștințelor acumulate 

și a capacitații de 

transfer a acestora. 

Examen 20% 

10.5 . 

 

Seminar Participare activă, 

implicare și efectuarea 

unui plan de lecții. 

Evaluare continuă, feed-

back după prezentarea 

lecției. 

30% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

10.6. Standard minim de performanţă 

Promovarea este condiţionată de obţinerea a minim 50% din punctajul de la examenul final. 

Cerinţe pentru nota 5:  

- definirea sumară a noţiunilor de bază ale didacticii de specializare în științe sociale 

- tratarea subiectelor la nivel de reproducere 

- explicarea şi interpretarea sumară a noțiunilor de strategie și metode de instruire 

- proiectarea unei lecții de Educație civică clasa a VII.-a 

- parcurgerea bibliografiei minimale obligatorii. 

Cerinţe pentru nota 10: 

- definirea corectă şi interpretarea pertinentă a conceptelor de bază ale didacticii de specializare în 

științe sociale 

- interpretarea problemelor din perspectiva activităţilor educaţionale practice 

- aport personal la explicarea noțiunilor de strategie și metode de instruire 

- tratarea subiectelor la un nivel înalt de analiză şi sinteză 

-  proiectarea unei lecții de Educație civică clasa a VII.-a 

-  proiectarea unei lecții de Educație civică clasa a VIII.-a 

- parcurgerea bibliografiei obligatorii. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

07.09.2018.                                  ..            ....  

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

10.09.2018.      …............................  

 


