
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 II. Teoria şi metodologia instruirii. 
Teoria şi metodologia evaluării. 

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

2.3. Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Imre 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 folosirea adecvată a terminologiei de specialitate 

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 

Teoria şi metodologia instruirii  

Obiectul de studiu al didacticii 

Tehnologie didactică, strategii didactice, metode, 

procedee 

Didactica tradiţională/ didactica modernă 

Taxonomia metodelor didactice 

Prezentarea generală a metodelor fundamentale  

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

4 

Formele de organizare ale procesului de Prelegerea academică, 4 

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 teoria şi practica instruirii.  

Însuşirea noţiunilor ştiinţifice privind teoria şi metodologia evaluării. 



învăţământ  

Varietatea formelor de organizare şi desfăşurare a 

activităţii didactice 

Taxonomia principalelor forme de organizare 

Lecţia – forma de bază a activităţii binomului 

educaţional 

Tipurile de lecţii 

Momentele unei lecţii 

Configuraţii alternatice de structurare a lecţiei  

Proiectarea pedagogică. Design educaţional     

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

Metodele şi mijloacele de învăţământ – componente 

ale procesului didactic  

Metodă, procedeu, strategie didactică  

Metode tradiţionale şi moderne (prezentare) 

Strategii de autoinstruire. Tehnici de învăţare 

Mijloacele de învăţământ (prezentare generală) 

Taxonomia mijloacelor procesului de învăţământ 

Funcţiile psiho-pedagogie ale mijloacelor de 

învăţământ 

Condiţiile psiho- pedagogice ale alegerii mijloacelor 

de învăţământ 

Instruirea asistată de calculator 

Inovaţia în procesul de învăţământ.  

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

8 

Teoria şi metodologia evaluării  

Elemente de docimologie didactică (precizări 

terminologice) 

Evaluarea, moment reprezentativ al procesului 

instructiv-educativ 

Formele evaluării  

Funcţiile evaluării 

Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor şcolare  

Metodologia proiectării, aplicării şi interpretării 

probelor de evaluare 

Strategii de auto- şi interevaluare 

Factorii perturbatori ai evaluării obiective 

Formarea capacităţii de autoevaluare la elevi 

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

8 



Elemente de cercetare pedagogică  

Rolul cercetării pedagogice în îmbunătăţirea calitativă 

a procesului de învăţământ 

Nivelurile şi tipurile de cercetare pedagogică 

Etapele cercetării pedagogice 

Metodele de cercetare 

Metode de analiză cantitativ- calitativă a rezultatelor.  

Prelegerea academică, 

explicaţia interactivă, 

demonstrația, descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

4 

Bibliografie: 
1) Bocoş, M., Albulescu, I., Chiş, V., Stan, C., (coord), (2007), Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele 

educaţiei, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca • 

2) Chiş, V. (2005), Pedagogia contemporană - Pedagogia pentru competenţe, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca 

3)  Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Ed. 

Aramis, Bucureşti;  

4) Constantin, C.,  Psihopedagogia pentru examenele de definitivare, Ed. Polirom, Iaşi, 1998. 

5) Constantin, C., Pedagogie, Polirom, Iaşi, 2000. 

6) Falus I., Didaktika, Nemzeti Tk., Budapesta, 1998. 

7) Goleman, D., Érzelmi intelligencia, Háttér, Budapesta, 1995. 

8) Ionescu M., Radu, I., Didactica modernă, Dacia, Cluj- Napoca, 2004. 

9) Hass, G.-Parkay, F. Curriculum Planing, Allyn and Bacon, 1993 

10) Mecu, C -M., Eu, profesor?! Introducere în psihologia educaţiei. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 

2003. 

11) Muşata, B., Teoria şi practica cercetării pedagogice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2003. 

12) Nagy, J., XXI. század és a nevelés, Osiris, Budapesta, 2000. 

13) Nicola, I., Pedagogie, EDP, Bucureşti, 1992. 

14) Oroszlányi P., Tanulásmódszertan. Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez 

középiskolásoknak. Metódus-tan, 2004. 

15) Ulrich, C., (2000), Managementul clasei de elevi. Învăţare prin cooperare, Ed. Corint, Bucureşti. 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Conduita verbală a cadrului didactic. Statut, rol, 

vocaţie. Nivelurile și condițiile comunicării didactice 

eficiente. 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

2 

Momentele majore ale evoluţiei gândirii pedagogice I.: 

Educație și școala în Grecia antică și lumea romană; 

Pedagogia creştină: Educația în Evul mediu 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

2 

Momentele majore ale evoluţiei gândirii pedagogice 

II.: J. A. Comenius, J. Locke, J.J. Rousseau, 

Pestalozzi, J.F. Herbart 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

4 

Momentele majore ale evoluţiei gândirii pedagogice 

III.: Ellen Key, Maria Montessori, Rudolf Steiner, 

Celestin Freinet, Ovide Decroly 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

4 



științifice. 

Analiza mediului educațional din România: 

1) OECD / PISA 2016 în România  

2) Profilul profesorului din România: OECD / TALIS 

2013 în România 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

4 

Sistemul metodelor și procedeelor didactice.  

Structura metodologiei didactice  

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

2 

Metode active și interactive de învățare în grup. 

Compararea metodelor de învățare: avantaje și 

dezavantaje 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

4 

Evaluarea competențelor formate la elevi prin studiul 

disciplinelor filologice și socio-umane. 

Evaluarea digitală 

Activităţi pe grupuri, 

dezbaterea, 

elaborarea/prezentarea/analiza 

unor studii de caz, analiza/ 

dezbaterea unor lucrări 

științifice. 

4 

Bibliografie: 

 

1) Bárdossy Ildikó et al. (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás 

lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest. 

2) Constantin, Cucoș (2001): Istoria pedagogiei: idei și doctrine pedagogice fundamentale. Polirom, 

Iași. 

3) Falus Iván (szerk.) (2007): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

4) Fóris-Ferenczi Rita (2008): A tervezéstől az értékelésig. Tanterv- és értékeléselmélet. Ábel Kiadó, 

Kolozsvár. 

5) Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2004): Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia 

Könyvkiadó, Budapest. 

6) Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Gondolat Kiadó, Budapest. 

7) Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. 

Osiris Kiadó, Budapest. 

8) Nagy József (2002): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 

9) Pukánszky Béla – Németh András (1994): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

10) Stoica, Adrian (coord.) (2001): Evaluarea curentă și examenele. Ghid pentru profesori. Prognosis, 

București.  

11) Szklenár Judit (szerk.) (2006): Szakmamódszertár. Nemzeti Szakképzési Intézet. 

12) Tóth László: Kompetencia alapú oktatás. Segédlet a kompetencia alapú pedagógusképzés 

módszertani megújulásához. 

[http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/index.html] 

 

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 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. 

Prezentări de lucrări,  

participarea la activităţi în 

grup, elaborarea de 

proiecte. 

40% 

Laborator    

Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 

Cerințe pentru nota 5:  

- definirea sumară a noțiunilor de bază ale teoriei şi practicii instruirii, respectiv evaluării 

- 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 teoriei şi practicii instruirii, 

respectiv evaluării 

-  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 Imre 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

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


