
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea/ DSPP DSPP, Departamentul de Specialitate cu Profil 

Psihopedagogic 

1.3. Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei  

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Program de studii psihopedagogice nivel I 

1.6. Calificarea Profesor 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul DSPP, Departamentul de Specialitate cu Profil 

Psihopedagogic 

2.1. Denumirea disciplinei Pedagogie I. 
Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia 
curriculumului. 

2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de curs Erika Mária TÓDOR 

2.3. Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Erika Mária TÓDOR 

laborator  

proiect  

2.4. Anul de studiu 1. 2.5. Semestrul 2. 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

Ş 

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 40 

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

teren 

40 

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

d) Tutoriat 26 

e) Examinări  4 

f) Alte activităţi:   

3.7. Total ore studiu individual 135 

3.8. Total ore pe semestru 191 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.                                    



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

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

o fundamentarea gândirii prospective creative; 

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

o utilizarea conștientă a principalelor concepte pedagogice, a terminologiei specifice 

științelor educației, 

o  analiza reflexivă a realității pedagogice,  

o observarea activă și analiza conștientă a variatelor situații, evenimente și probleme 

pedagogice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

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

profesionale; 

 dezvoltarea capacității de comunicare orală și scrisă,  

 recunoașterea posibilității de transfer a principalelor noțiuni din aria științelor educației. 

 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; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Pedagogia - ştiinţa educaţiei  

Etapele de dezvoltare. Caracteristici.  

Pedagogia secolului XXI. 

 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

2 

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/proiectului 

Sală de curs cu bănci mobile, dotată cu laptop, videoproiector, 

legătură la Internet, software adecvat 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea conceptelor de bază ale pedagogiei, ca şi a paradigmelor 

educaţionale actuale (însuşirea aparatului conceptual al pedagogiei). 

Cunoaşterea teoriilor şi modelelor educaţionale fundamentale. 

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Asimilarea limbajului de specialitate, respectiv iniţierea studenţilor în 

terminologia ştiinţelor educaţiei 

Însuşirea noţiunilor ştiinţifice privind personalitatea umană şi formarea 

personalităţii 

Fundamentarea psihologică şi pedagogică a abordării personalităţii elevilor 

Conştientizarea studenţilor cu privire la specificul profesiunii de educator 

Relevarea problemelor principale ale instrucţiei şi educaţiei şcolare 

Dezvoltarea sensibilităţii faţă de problemele pedagogice 

Dezvoltarea interesului de cunoaştere faţă de problematica pedagogiei 

Pregătirea teoretică pentru practicarea eficientă a profesiunii didactice 

Dezvoltarea concepţiei şi gândirii pedagogice 



2. Educaţia – obiect de cercetare al pedagogiei  

Metode şi mijloace de cercetare 

2 

3. Dezvoltarea personalităţii – obiectiv final al 

educaţiei  

2 

4. Structura personalității umane; Legitățile 

dezvoltării personalității; Factori ai dezvoltării 

personalităţii umane  

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

4 

5. Sistemul educațional. 

6. Specificul politicilor educaţionale. Legislaţia 

educaţională în contextul integrării europene 

Documente legislative: Legea Învăţământului, 

Statutul Personalului Didactic, Elemente de 

legislaţie în formarea iniţială şi continuă a 

profesorului.  

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

2 

7. Procesul de predare-învățare. Structură Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

2 

8. Finalitatea procesului educațional (Ideal, scop, 

obiectiv). Operaţionalizarea obiectivelor 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

4 

9. Proiectarea procesului de predare-învăţare Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

2 

10. Conţinutul procesului de învăţământ 

Curriculum. Delimitări conceptuale 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

4 

11. Curriculumul și conținutul proceselor 

instrucționale 

Caracteristicile reformei curriculare în 

învăţământul românesc  

Perspective şi tendinţe în analiza curriculum-

ului 

Orientări şi tendinţe moderne în metodologia 

curriculumului  

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

2 

12. Curriculum, plan de învățământ, programă, 

manual, curriculum la decizia şcolii 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

2 

Bibliografie 

 
BÁBOSIK ISTVÁN 

1997 A neveléselméleti modellek elemei és változatai a XX. században. In: Bábosik István (szerk.): 

A modern nevelés elmélete.  Budapest, Telosz. 7-25. 



BAGDY EMŐKE 

 1997 A pedagógus hivatásszemélyisége. Debrecen, KLTE, Pszichológiai Intézet. 

BOCOȘ, M. – JUCAN, D:  

           2008   Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului. București, Paralela 45 

BONTAS, I., (2007), Tratat de pedagogie, Ediţia a VI a revăzută şi adăugită, Editura Bic All, Bucureşti. 

 

CARVET, S. CHARLES–SCHEIER, F. MICHAEL 

1998 Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris. 

CRISTEA SORIN 

 2010 Fundamentele pedagogiei. Iași, Polirom. 

CUCOŞ, C., (2006), Pedagogie – ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi 

DELORS, JAQUES 

 1997 Oktatás – rejtett kincs. Budapest, Osiris. 

FALUS IVÁN 

1998 A pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 96-116. 

FODOR LÁSZLÓ 

           2007     Neveléselmélet. Kolozsvár, Ábel. 

GORDON, Th. 

 1989 T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest, Gondolat. 

ILIE, D., M. (2009). (coord.). Teoria şi metodologia curriculum-ului, Editura Mirton, Timişoara 

NAGY JÓZSEF 

2000  XXI. század és nevelés. Budapest, Osiris. 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Indicatori calitativi și profesorul eficient 

Profilul şi conduita profesorului eficient.  

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

2 

Indicatorii calitativi și elevul eficient. Tehnici şi 

strategii de învăţare 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

2 

Indicatori calitativi și şcoala eficientă Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. Tehnica știu/vreau să 

știu/am învățat. 

4 

Managementul conflictelor şcolare. 

Caracteristicile relaţiei profesor-elev. Comunicarea 

didactică. 

Managementul conflictelor şcolare. 

 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

4 

Lectura și înțelegerea. Analiza rezultatelor Pisa. Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

2 



dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

Nivelurile managementului şcolar. Reforma procesului 

de învăţământ. 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. . Tehnica știu/vreau 

să știu/am învățat. 

2 

Școala și societatea.   Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

2 

Autocunoaşterea – premisa succesului şcolar.  Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

2 

Cunoaşterea şi caracterizarea psihopedagogică a 

elevilor. Educarea copiilor cu cerinţe educaţionale 

specifice. Educaţia inclusivă 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

4 

Studiul comparativ al sistemelor  educaționale din ţări 

diferite.  

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

4 
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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: 

Prezență obligatorie la 80% din cursuri şi seminarii. 

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 1. acurateţe ştiinţifică, 

2.folosirea creativă a 

informaţiei ştiinţifice 

Examen scris 60% 

   

10.5 . 

 

Seminar 1. acurateţe ştiinţifică, 2. 

valorificarea funcţional-

aplicativă a informaţiei 

ştiinţifice 

Prezentări de lucrări, 

efectuarea studiilor de caz, 

elaborarea de proiecte 

40% 

Laborator    

Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 

Cerințe pentru nota 5:  

- definirea sumară a noțiunilor de bază ale pedagogiei 

- 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 pedagogiei 

-  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. 2018.     TÓDOR Erika Mária          TÓDOR Erika Mária 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  



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



  

 


