
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 române) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conferențiar univ. dr. Tódor Erika-Mária 

2.3 Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Lector univ. dr. Pál Enikő 

laborator  

proiect  

2.4 Anul de studiu III. 2.5 Semestrul 1 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 30 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 române (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 română. 

7.2 Obiectivele specifice 

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

învățării limbii şi literaturii române; 

 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 

 familiarizarea cu aspectele metodologice care vizează bilingvismul instituţional, ca 

realitate pedagogică prezentă în sistemul de învățământ din România. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1. Didactica limbii şi literaturii române. Statut şi coordonate.  

1. Consideraţii introductive; 

2. Specificul disciplinei- domenii de referinţă, caracterul interdisciplinar; 

3. Obiectivele generale ale studiului limbii şi literaturii române; 

4. Istoricul disciplinei: opere, autori reprezentativi 

5. Configuraţia principiilor didacticii moderne în contextul predării -învăţării 

limbii şi literaturii române. Didactica modernă-didactica tradițională. 

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 2-3. Competenţa de comunicare şi modelul comunicativ- funcţional: 

concepte-cheie ale predării –învăţării limbii şi literaturii române  
1. Precizări terminologice; 

2. Diacronia stategiilor de predare-învăţare a limbilor; 

3. Competenţa de comunicare. Definirea termenului; 

4. Arhitectura intrinsecă a competenţei de comunicare;  

5. Competenţa culturală şi interculturală; 

6. Momentele semnificative ale formării competenței culturale și interculturale;  

7. Modelul comunicativ-funcţional şi aspectele metodologice ale aplicării 

modelului. 

4 ore 

Curs 4-5-6. Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a 

textului literar şi non-literar (didactica lecturii)  

1. Didactica lecturii- direcţii predominante; 

2. Lectura- definiţie, tipuri de lecturi; 

3. Comprehensiunea textului epic, liric, dramatic; 

4. Comprehensiunea textului non-literar; 

5. Explicarea cuvintelor necunoscute; 

6. Lectura programelor şcolare din perspectiva treptelor de dezvoltare ale 

comptenţei de comprehensiune de text 

7. Manulele şcolare şi comprehensiunea textului 

8. Modele: secvențe didactice, scenarii de lecţii (analize, discuții evaluative). 

6 ore 

Curs 7-8. Formarea competenţei de comunicare orală şi scrisă 

1. Elemente de didactica oralului şi a scrisului: concepte fundamantale; 

2. Principii ale predării şi învăţării; 

3. Direcţii metodologice; 

4. Lectura programelor şcolare din perspectiva etapelor de dezvoltare a 

comptenţei de comprehensiune orală şi scrisă 

7. Lectura manulelor şcolare şi competenţa de comunicare orală şi scrisă 

8. Modele: secvențe didactice, scenarii de lecţii (analize, discuții evaluative). 

4 ore 

Curs 9-10. Formarea noţiunilor gramaticale  

1. Precizări terminologice; 

2. Rolul noţiunilor de gramatică din cadrul modelului comunicativ- funcţional; 

3. Etapele formării conceptelor de limbă: de la predarea intuitivă la cea 

metalingvitică 

4. Demersuri și strategii didactice în formarea conceptelor de limbă; 

5. Modele: secvențe didactice, scenarii de lecţii (analize, discuții evaluative). 

4 ore 



Curs 11-12. Evaluarea la limba şi literatura română  

1. Evaluarea- component al procesului instructiv-educativ; 

2. Formele evaluării. Evaluarea formativă si formatoare; 

3. Greșeli și tehnici de corectare;  

4. Metode, tehnici de evaluare; 

5. Testul docimologic. Etapele și cerințele psiho-pedagogice ale elaborării 

testului docimologic. 

6. Aplicații 

4 ore 

Curs13-14. Proiectarea activităţii didactice  

1. Delimitări conceptuale; 

2. Etapele proiectării activităţii didactice; 

3. Documentele curriculare ale activităţii didactice; 

4. Lecţia- microsistem pedagogic; 

5. Momentele lecţiei; 

6. Tipuri de lecţii; 

7. Modele alternative de structurare a lecţiei; 

8. Aplicații 

4 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie: 

1. Bhatia, T., Ritchie, W., The Handbook of Bilingualism, Blackwell Publishing, Oxford, 2006. 

2. Crăciun, C., Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi în liceu, Editura Emia, 2004. 

3. Doughty, J.C., The Handbook of Second Language Acquisition, Blackwell Publishing, Oxford, 2005. 

4. Goia, V., Didactica limbii şi literaturii române, Dacia, Cluj – Napoca, 2002 

5.  Ilie, E., Limba română. Evaluare formativă, Polirom, Iaşi, 1999. 

6. Negruţ, M., Ghid metodic al predării limbii române în şcolile cu învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, 

Studium, Cluj –Napoca, 2000. 

7. Pamfil, A., Didactica limbii şi literaturii române, Dacia, Cluj –Napoca, 2000. 

8. Pamfil, A., Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Paralela 45, Cluj- Napoca, 2003. 

9. Pamfil, A., Didactica lecturii. Reorientări, Editura Art, 2016. 

10. Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Polirom, Iaşi, 1999. 

11. Parfene, C., Compoziţiile în şcoală : Aspecte metodice, Editura Didactică şi Pedagogică, 198o. 

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

13. Tódor E. M., Şcoala şi alteritatea lingvistic : contribuţie la pedagogia limbii române ca limbă ne-maternă, Casa 

Cărţii de Ştiinţă,  Cluj Napoca, 2005. 

14. Tódor E. M., Predarea-învăţarea limbii române ca ne-maternă (O alternativă a lingvisticii aplicate). Scientia, Cluj 

Napoca, 2009.  

15. Tódor E. M., (ed): Ghidul profesorului de limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba 

maghiară, Abel, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-114-235-7, 2017. 

16. Sâmihăian, F; Norel, M., Didactica limbii şi literaturii române,  manual a fost elaborat în cadrul "Proiectului pentru 

Învăţământul Rural", proiect co-finanţat de către Banca Mondială, Guvernul României şi comunităţile locale, 2011 

17. Sâmihăian, F; O didactică a limbii şi literaturii române. Provocări actuale pentru profesor şi elev. Art, Bucureşti, 

2016 

18. Rod, E., Second Language Acquisition, Oxford University Press, 2003. 

 

Bibliografie facultativă:  

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

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

 

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

1. Discuţii intoductive, organizatorice. Profilul profesorului de limba şi 

literatura română  

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. Teorii despre învăţarea limbilor  2 ore 

3. Bilingvismul. Mecanismele însuşirii limbii ne-materne  2 ore 

4. Coordonatele dificultăţilor achiziţionale lingvistice  2 ore 

5. Tipuri de dificultăţi ale competenţiei şi performanţiei lingvistice. Tehnici 

de corectare a greşelilor. 

2 ore 

 

6. Schimbarea codului lingvistic şi efectele sale psihopedagogice  2 ore 

7. Curriculumul şi discursurile curriculare de reglare şi de implementare. 

Studiul analitic al programelor şi al manualelor alternative 

2 ore 

 

8. Strategii şi metode de formare a competenţei de lectură  2 ore 

9. Didactica formării competenţei de comunicare orală şi scrisă  4 ore 

10. Evaluare. Notare. Metode şi tehnici de evaluare. Cerinţele psiho-

pedagogice ale elaborării testului docimologic.  

2 ore 

11. Modalităţi alternative de proiectare a activităţii didactice. Criterii de 

evaluare  

2 ore 



12. Microlecţii. Simulări. Aplicații 4 ore 

Bibliografie: 

Bibliografie obligatorie:  

1. Crăciun, C., Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi în liceu, Editura Emia, 2004. 

2. Goia, V., Didactica limbii şi literaturii române, Dacia, Cluj – Napoca, 2002 

3. Ilie, E., Limba română. Evaluare formativă, Polirom, Iaşi, 1999. 

4. Negruţ, M., Ghid metodic al predării limbii române în şcolile cu învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, 

Studium, Cluj –Napoca, 2000. 

5. Pamfil, A., Didactica limbii şi literaturii române, Dacia, Cluj –Napoca, 2000. 

6. Pamfil, A., Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Paralela 45, Cluj- Napoca, 2003. 

7. Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Polirom, Iaşi, 1999. 

8. Parfene, C., Compoziţiile în şcoală : Aspecte metodice, Editura Didactică şi Pedagogică, 198o. 

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

10. Tódor E. M., Şcoala şi alteritatea lingvistic : contribuţie la pedagogia limbii române ca limbă ne-maternă, Casa 

Cărţii de Ştiinţă,  Cluj Napoca, 2005. 

11. Tódor E. M., Predarea-învăţarea limbii române ca ne-maternă (O alternativă a lingvisticii aplicate). Scientia, Cluj 

Napoca, 2009.  

12. Tódor E. M., (ed): Ghidul profesorului de limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba 

maghiară, Abel, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-114-235-7, 2017. 

 

Bibliografie facultativă:  

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

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

 

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 

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, mapa viitorului 

profesor, 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 unui eseu pe o temă aleasă. 

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 

- 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 zece articole de specialitate 

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

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de 

aplicații 

01.09. 2015.    TÓDOR Erika Mária         PÁL Enikő 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament

  

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



 

 


