
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 - Știința mediului 

2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de curs Lect. univ. dr. POSZET Szilárd 

2.3. Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Lect. univ. dr. POSZET Szilárd 

laborator – 

proiect – 

2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 

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 22 

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

teren 

25 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

d) Tutoriat 6 

e) Examinări  4 

f) Alte activităţi:  0 

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 Psichologie, Pedagogie 

4.2. de competenţe Cunoştinţe fundamentale de geografie generală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector, tablă 

5.2.  De desfăşurare a Sală dotată cu videoproiector, tablă 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor în domeniul didacticii 

geografiei. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul didacticii 

geografiei. 

C3 Cunoaşterea structurii şi organizării sistemului de învăţtământ în ciclul gimnazial şi 

preuniversitar. 

C4 Utilizarea corecta a mijloacelor de învăţământ în procesul de predare învăţare a noţiunilor de 

informatică. 

C5 Determinarea şi descrierea domeniilor geografiei ce se predau în şcoala generala si liceu. 

C6 Capacitarea studenţilor cu informaţiile necesare susţinerii lecţiilor la practica pedagogică. 
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CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 

răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională. 

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară. 

CT3 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesi-

onală şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile cerințe. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Întroducere.  Prezentarea metodicii predării geografiei ca o 

disciplină care diferă de disciplinele propriu-zise de geografie în 

conţinut şi stil, dar diferă şi de metodica predării altor discipline (de 

exemplu, biologie). Accentuarea caracterului interdisciplinar a 

metodicii predării geografiei. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

 

Nr. ore: 2 

2. Geografie în ciclul gimnazial şi preuniversitar. Prezentarea 

structurii sistemului de invăţamânt în ciclul gimnazial şi 

preuniversitar. Descrierea domeniilor geografiei ce se predau în 

şcoala generală şi liceu. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

 Nr. ore:2 

3. Geografia în slujba ştiiţei şi al societăţii. Folosirea tehnologiei 

informaţiei pentru a rezolva diverse probleme din diverse domenii. 

Dezvoltarea spiritului inventiv şi creator. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

4. Organizarea şi proiectarea activităţii didactice la geografie (1). 

Conţinuturi, competenţe specifice. Operationalizarea obiectivelor. 

Derivarea compeţentelor. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

5. Organizarea şi proiectarea activităţii didactice la geografie (2). Prezentare prin Nr. ore: 2 

seminarului/laboratorului/proiectului Calculator. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Înţelegerea caracterului interdisciplinar a metodicii predării geografiei 

(Pedagogia, Psihologia, Metodica, Didactica, Geografie etc). Cunoaşterea şi 

însuşirea conceptelor fundamentale ale strategiilor şi  metodelor de instruire 

şi educare a elevilor, precum şi  însuşirea  problematicii teoriei 

curriculumurilor şcolare. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

Documentarea în limba maternă, limba română şi cel puţin într-o limbă 

străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală.  

Folosirea principiilor ştiinţifice şi a cunoştinţelor teoretice si experimentale în 

predarea geografiei. 



Metode clasice ale predării. Învăţarea prin descoperire. Compararea 

celor două metode. 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

6. Organizarea şi proiectarea activităţii didactice la geografie (3). 

„Metode moderne”. Antrenarea paralelă a simţurilor în procesul de 

predare-învăţare (multi-sensory methods). „Role-playing”, ca 

strategie didactică în predarea-învăţarea informaticii. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

7. Dezvoltarea gândirii analitice. Strategii, metode şi instrumente 

didactice specifice pentru dezvoltarea gândirii algoritmice al 

elevilor. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

8. Predarea geografiei orientată pe proiecte. Dezvoltarea 

deprinderilor necesare muncii individuale. Educarea elevilor în 

spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

9. Metode de evaluare. Concepte de bază ale verificării şi evaluării. 

Funcţii ale evaluării. Forme şi tehnici de evaluare. „E-evaluatoare”. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

10. Mijloace de învăţământ. Tipuri de mijloace de învăţământ. 

Funcţii ale mijloacelor de învăţământ. Mijloace specifice disciplinei 

informatică. E-learning. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

11. Metode de predare diferenţiate. Diferenţiere după nivelul de 

pregătire, orientaţie, etc. a elevilor. Aspecte culturale, de sex, etc. 

Cultivarea talentelor. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere.. 

Nr. ore: 2 

12. Aspecte metodice la disciplinele de geografie orientate pe: 

hidrologie, geomorfologie, biogeografie, meteorologie-climatologie 

etc. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere. 

Nr. ore: 2 

13. Utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiei în procesele de 

învăţare/predare. Software didactic. Teme interdisciplinare. 

Folosirea instrumentelor IT in predarea geografiei. Avantajele unui 

proces de învăţare/predare via Internet. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Prelegere, dezbatere.. 

Nr. ore: 2 

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

dezvoltarea ştiinţei  a geografiei şi a pieţei muncii în domeniu. 

Prezentare prin 

expunere, interacţiune, 

problematizare. 

Nr. ore: 2 

Bibliografie: 

1. Balogh B. A. – Teperics K., A középiskolai földrajztanítás módszertana. – KLTE TTK, Debrecen, 1996. 

2. Dulama, M.E., Elemente din didactica geografiei, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001. 

3. Fehér J. A., földrajztanítás módszertana, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 

4. Köves J.–Sikó Á. , A földrajz tanítása, Tankönyvkiadó Budapest, 1980. 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Proiectarea curriculară. Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

2. Lectura programei școlare. Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

3. Planificarea calendaristică. Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

4. Proiectul didactic – consideraţii metodologice. Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

5. Lecţia – forma de bază a organizării predării-învăţării. Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

6. Etape şi operaţii specifice proiectării didactice a lecţiei. Dezbatere, studiu de Nr. ore: 2 



caz, analiza de texte. 

7. Plan de lecţie care aplică metode multi-sezoriale, respectiv role-

playing în procesul de predare-învăţare. 

Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

8. Plan de lecţie pentru predare-învăţare diferenţiată. Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

9. Planuri de lecţii caracteristice diferitelor capitole ale domeniului 

informaticii. 

Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

10. Proiectarea e-evaluatoarelor. Dezbatere, studiu de 

caz, analiza de texte. 

Nr. ore: 2 

Bibliografie: 

Bibliografie: 

1.Balogh B. A. – Teperics K., A középiskolai földrajztanítás módszertana. – KLTE TTK, Debrecen, 1996. 

2.Dulama, M.E., Elemente din didactica geografiei, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001. 

3.Fehér J., A földrajztanítás módszertana, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 

4.Köves J.–Sikó Á. , A földrajz tanítása, Tankönyvkiadó Budapest, 1980. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în consens cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiile 

profesionale.  

Cursurile de geografie generala reprezintă temeiurile pe care studenţii pot construi cunoştinţele ce pot fi 

utilizate in predarea materiei scolare în învăţământul preuniversitar. 

 

10. Evaluare 

A. Condiţii de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezenţa la curs este facultativa, însă recomandată. 

Prezenţa la seminarii este obligatorie, fiecare absenţă motivată se poate recupera cu ore suplimentare. Pentru 

prezenarea la colocviu este obligatorie obţinerea notei minime de 5 din activitatea de seminar.  

 

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 Se evaluează 

cunoştinţele teoretice 

acumulate. 

Examen scris 50% 

10.5 . 

 

Seminar Se evaluează 

cunoştinţele teoretice şi 

practice acumulate 

Referat. Prezentare ppt. 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Conştientizarea importanţei pregătirii temeinice în domeniul metodicii predării geografiei a viitoarelor 

profesori de geografie.  

Creşterea spiritului de răspundere faţă de instruirea, educarea, cultivarea, formarea, evaluarea corectă, ca şi 

faţă de executarea sarcinilor profesionale în strânsă legătură cu respectarea  legislaţiei în vigoare şi a 

valorilor socio-umane europene. Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific al geografiei şi al metodicii predării a geografiei. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicaţii 

15. 09. 2018.    dr. Poszet Szilárd    dr. Poszet Szilard 

       
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

20. 09. 2018.                Conf. univ. dr. Fodor László 

         

  


