
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 / Departamentul Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești 

/ Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – 

DSPP 

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 

2.1 Denumirea disciplinei Didactica specialității (Științe economice) 

2.2 Titularul disciplinei   / a activităţilor de curs Lector univ. dr. Todor Imre  

2.3 Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Lector univ. dr. Todor Imre  

laborator - 

Proiect - 

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

 

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 36 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 4 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

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 bănci mobile, dotată cu laptop, videoproiector, 

legătură la Internet, software adecvat 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Asigurarea mobilierului adecvat pentru activităţi de grup 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.                                    



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  cunoaşterea aprofundată a metodicii de predare a disciplinelor din aria curriculară Om 

şi societate și Tehnologii 

 înţelegerea, analiza axiologică 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 

 familiarizarea studenţilor cu o metodologie didactică activ-participativă care să asigure 

dezvoltarea dimensiunilor prioritare ale personalităţii elevilor  

 formarea unui repertoriu atitudinal proactiv, prosocial şi inovativ cu largă deschidere 

spre o instrucţie formativă 

 formarea capacităţii empatice şi de autoreglare afectivă optimă în procesul didactic 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 recunoaşterea şi respectul diversităţii socioculturale  

 respectarea şi dezvoltarea valorilor umanistice şi prosociale în contextul comunicării 

sociale 

 conştientizarea, analiza reflexivă a nevoii de formare şi perfecţionării socioprofesionale 

 atitudine de deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 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 

1. Introducere  

1.1 Predarea-învăţarea disciplinelor din arii curriculare 

Om şi societate și Tehnologii ca introducere în ştiinţa 

culturii.  

1.2 Însuşirea culturii şi formarea comportamentului 

civilizat 

prelegere, 

problematizare, 

explicaţie  

 

2. Curriculum şi cadrul de referinţă 

2.1. Accepţiuni ale termenului curriculum (proces, 

produs/documente) 

2.2. Tendinţe curriculare (abordarea disciplinară, inter 

prelegere, demonstraţie, 

abordare euristică 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 însuşirea unor cunoştinţe metodice fundamentale şi formarea unor 

deprinderi practice care să asigure predarea-învăţarea eficientă a 

disciplinelor din arii curriculare Om şi societate și Tehnologii 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 să conştientizeze caracterul integrativ al procesului de predare-

învăţare 

 să înţeleagă şi să aplice în practică concretizarea obiectivelor 

educaţionale în competenţe 

 să utilizeze metode, procedee şi mijloace de învăţământ eficiente 

în predarea disciplinelor din arii curriculare Om şi societate și 

Tehnologii 

 să integreze în mod inovativ cunoştinţele metodice în comunicarea 

didactică 

 să cunoască particularităţile metodice ale predării acestor 

discipline 

 să optimizeze activitatea didactică în perspectiva caracterului 

integrativ al procesului educaţional 

 să cerceteze aspectele metodice ale predării disciplinelor din 

această arie curriculară 



şi transdisciplinaritate, abordarea integrată) 

2.3. Semnificaţia Cadrului de referinţă al 

Curriculumului naţional 

3. Curriculum naţional 

3.1. Structura Curriculumului naţional (planul-cadru 

de învăţământ, programa şcolară, manuale) 

3.2. Alţi termeni de referinţă ai curriculumului 

naţional (arii curriculare, discipline, module, standarde 

curriculare) 

prelegere, explicaţie, 

demonstraţie 

 

4. Planul-cadru de învăţământ 

4.1. Specificul planului-cadru de învăţământ ca 

document de politică educaţională 

4.2. Structură (trunchi comun, curriculum diferenţiat, 

curriculum la decizia şcolii vs. curriculum în 

dezvoltare locală) 

prelegere, 

problematizare, 

abordare integrativă 

 

5. Curriculum la Decizia Școlii 

5.1. Specific; tipuri de curriculum la decizia şcolii 

5.2. Elaborarea unei programe şcolare de opţional la 

disciplinele economice; avizarea programei pentru 

cursurile opţionale 

5.3. Oferta centrală de curriculum la decizia şcolii la 

disciplinele economice 

prelegere,  

abordare euristică, 

demonstraţie 

 

6. Programa şcolară – instrument de lucru al 

cadrului didactic 

6.1. Specificul programei şcolare pentru gimnaziu, 

liceu 

6.2. Structura programei şcolare 

6.3. Modul de corelare a componentelor programei 

şcolare 

prelegere, 

demonstraţie, 

explicaţie 

 

7. Programa şcolară – instrument de lucru al 

cadrului didactic 

7.1. Competenţe cheie europene – Recomandarea 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii 

Europene privind competenţele cheie din perspectiva 

învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) 

prelegere, 

problematizare, 

demonstraţie 

 

8. Aplicarea programei şcolare  

8.1. Lectura personalizată a programei şcolare 

8.2. Planificarea calendaristică la disciplinele 

economice (rol, etapele de realizare, modelul de 

realizare a planificării) 

prelegere, explicaţie, 

demonstraţie 

 

9. Proiectarea demersului didactic 

9.1. Proiectarea unei unităţi de învăţare la disciplinele 

economice; relaţia dintre lecţie şi unitatea de învăţare 

(specificul unităţii de învăţare, etapele de proiectare a 

unităţii de învăţare, modelul de realizare a proiectului 

unei unităţi de învăţare) 

9.2. Raportarea disciplinelor economice la 

competenţele cheie formulate la nivel european 

prelegere, abordare 

euristică, explicaţie 

 

10. Manualele şcolare alternative şi auxiliarele 

didactice – instrumente de lucru ale elevilor 

10.1. Specificul manualului şcolar ca produs curricular 

10.2. Relaţia dintre manualul şcolar şi programa 

şcolară 

10.3. Alte resurse: ghiduri, culegeri, resurse Internet 

(platforme educaţionale, SEI, învăţământ la distanţă, 

prelegere, 

demonstraţie, 

explicaţie 

 



cursuri la distanţă şi online) 

11. Strategii, metode, tehnici şi activităţi de 

învăţare utilizate în activitatea didactică 

11.1. Prezentare de strategii, metode, tehnici 

11.2. Specificul utilizării lecţiilor AEL; integrarea TIC 

în activitatea didactică 

prelegere, explicaţie, 

abordare euristică 

 

12. Strategii, metode, tehnici şi activităţi de 

învăţare utilizate în activitatea didactică 

12.1. Prezentarea unor activităţi de învăţare, 

prezentare de scenarii didactice 

11.2. Educaţia incluzivă; modalităţi de individualizare 

a învăţării 

prelegere, explicaţie, 

problematizare 

 

13. Relaţia curriculum-evaluare 

13.1. Relaţia dintre curriculum şi evaluare 

13.2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa 

pentru evaluări/examene naţionale 

prelegere, 

demonstraţie, 

explicaţie 

 

14. Premisa eficientizării procesului de predare-

învăţare-evaluare 

14.1. Scopul evaluării; standarde şi criterii de acordare 

a notelor 

14.2 Evaluarea digitală 

prelegere, 

demonstraţie, 

problematizare 

 

Bibliografie 

 

*** Curriculum naţional – programe şcolare pentru disciplinele economice studiate în 

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

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

societate; Tehnologii. 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 2018-2019. 

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

*** Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=HU]  

*** „A Koppenhágai Nyilatkozat”: A szakképzésért és szakoktatásért felelős európai miniszterek, 

valamint az Európai Bizottság Nyilatkozata, a szakképzés és szakoktatás terén folyó kiemelt 

európai együttműködésről. Koppenhága, 2002. november 29 – 30. 

[http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/koppenhaga.pdf] 

*** Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes 

munkaprogram 2001 – 2010 között, az Európai Tanács ratifikálásával (Barcelona, 2002) 

[http://www.nefmi.gov.hu/letolt/eu/munkaprogram.pdf] 

1) Albulescu, Ion – Albulescu, Mirela: Didactica disciplinelor socio-umane. Editura Napoca Star, 

Cluj Napoca 1999. 

2) Albulescu, Ion – Albulescu, Mirela: 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) Bennet, Ben: Curriculum la decizia școlii: ghid pentru profesorii de liceu. Editura Atelier 

didactic, București 2007. 

5) Druţă, Maria Elena – Grunberg, Cornelia: Didactica disciplinelor economice. Editura ASE, 

Bucureşti, 2003. 

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

Kolozsvár 2008. 

7) Kálmán Ungvári Kinga: Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába. Ábel Kiadó, 

Kolozsvár 2008.  

http://programe.ise.ro/
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847
http://programe.ise.ro/Actuale.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=HU
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/koppenhaga.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/eu/munkaprogram.pdf


8) Potolea, Dan: Conceptualizarea curriculumului. O abordare multidimensională în Pedagogie. 

Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Editura Polirom, Iaşi 2002. 

9) Potolea, Dan – Manolescu, Marin: Teoria şi metodologia curriculumului. MEC – Proiectul pentru 

Învăţământul Rural 2006. 

10) Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R., Pânişoară, I.O (coord.): Manual pentru definitivat şi gradul 

didactic II. Editura Polirom, Iaşi 2008. 

11) Tódor Imre: Társadalomtudományok oktatásának szakmódszertana. Csíkszereda 2016 [Egyetemi 

jegyzet, kézirat]    

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Aspecte practice ale definirii obiectivelor 

educaţionale. Dificultatea determinării obiectivelor în 

termeni comportamentali (lucrare practică) 

conversaţie, 

explicaţie, 

interpretare de texte 

 

2. Formularea obiectivelor lecţiei. Stabilirea 

obiectivelor lecţiei la diferite discipline din arii 

curriculare Om şi societate și Tehnologii 

munca în grup, 

explicaţie, exerciţiul 

 

3. Probleme practice ale planificării didactice. 

Elaborarea planului anual, semestrial şi a planului de 

lecţie (exerciţiu) 

munca în grup, 

explicaţie, exerciţiul 

 

4. Aspecte practice ale operaţionalizării obiectivelor. 

Domenii specifice ale dezvoltării personalităţii 

conversaţie, lucrare 

practică,  

 

5. Probleme practice ale alegerii metodelor de predare 

şi de dezvoltare.  

lucrare practică, 

conversaţie, 

explicaţie 

 

6. Operaţiile planificării activităţii în cadrul lecţiei. 

Componentele lecţiei. 

explicaţie, activitate 

de grup, conversaţie 

 

7. Elementele funcţionale ale competenţei 

comunicaţionale. Analiza repertoriilor de comunicare 

studiul de caz, 

activitate de grup, joc 

de rol 

 

8. Analiza structurilor de personalitate şi 

competenţelor 

conversaţie, 

explicaţie, 

eseul 

 

9. Aspecte practice ale aplicării metodelor de 

încurajare a învăţării 

munca în grup, 

explicaţie, joc de rol 

 

10. Etapele elaborării eseului. Aspecte practice ale 

elaborării eseului (lucrare practică) 

explicaţie, 

conversaţie, 

lucrare practică 

 

11 Realizarea temei de cercetare, elaborarea studiului 

de cercetare – lucrare practică 

lucrare practică, 

explicaţie, 

conversaţie 

 

12. Valorificarea metodelor de iniţiere în cercetare. 

Aspecte practice ale elaborării studiului de caz 

activitate de grup, 

studiul de caz, 

conversaţie 

 

13. Valorificarea practică a metodelor de grup în 

predarea disciplinelor din arii curriculare Om şi 

societate și Tehnologii  

joc de rol, 

conversaţie, 

activitate de grup 
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Pécs 2002. 
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10) Tódor Imre: Románia és Németország (Hessen és Sachsen-Anhalt tartományok) 

társadalomtudományok kerettanterveinek összehasonlítása. In: Márton Áron Gimnázium 

évkönyve a 2010/2011. tanévről. Csíkszereda 2012. 217–232.    

11) Tódor Imre: Paradigma(váltás) a tanórai (média)kommunikációban. In Kihívások és 

megoldások. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. (Szerk.): Bíró A. Zoltán, Gergely 

Orsolya. Státus Kiadó, Csíkszereda 2015. 150–157. 

 

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 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 Însuşirea temeinică a 

cunoştinţelor de metodica 

predării disciplinelor din arii 

curriculare Om şi societate și 

Tehnologii gândire şi abordare 

integrativă a problemelor 

studiate 

 

Examen scris după subiecte 

formulate 

 

60% 

10.5  

 

Seminar Utilizarea cunoştinţelor în 

situaţii practice de planificare 

didactică, operaţionalizare a 

obiectivelor specifice 

Susţinerea unor proiecte 

realizate de studenţi 

Aprecierea modului de 

pregătire prin prezenţă activă 

şi participare interactivă la 

dezbaterea temelor 

Modul de realizare şi de 

susţinere a proiectelor 

 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor legate de metodologia de bază a predării disciplinelor din arii 

curriculare Om şi societate și Tehnologii, competenţa profesională de realizare a documentelor de 

planificare, a instrumentelor operaţionale ale activităţii didactice specifice, capacitate organizatorică şi de 

selectare a informaţiei în rezolvarea problemelor de metodică a predării acestor discipline. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

   10.09.2018.              lect. univ. dr. Todor Imre   lect. univ. dr. Todor Imre  

Data avizării în departament             Semnătura directorului de DSPP 

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


