
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată, Extensia Satu Mare 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Nivel de bază (BA) - licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Primar și Preșcolar (în limba maghiară, la 
Satu Mare) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Instruirea asistată de calculator şi platforme educaţionale online 
2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Baranyai Tünde Klára 
2.3 Titularul activităţilor de seminar lect. univ. dr. Baranyai Tünde Klára 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 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 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 48 
3.8 Total ore pe semestru 96 
3.9 Numărul de credite 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţele de TIC din liceu 
4.2 de competenţe Studenţii să aibă 

 competenţe digitale de bază (editarea unui text simplu, introducerea de 
date în tabele, utilizarea internetului, realizarea unei prezentări) 

 cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi 
realizarea activitărţii de predare, învăţare şi evaluare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 proiector, laptop/calculator conectat la internet cu programe de editare de 
text, de tabel, de prezentare şi de film; 

 cariocă, tablă albă, flipchart 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratoru-
lui 

 proiector, laptop/calculator conectat la internet cu programe de editare de 
text, de tabel, de prezentare şi de film; 

 reţea de calculatoare (un calculator pentru fiecare student) connectate  la 
internet cu programe de editare de text, de tabel si de prezentare; 

 cariocă, tablă albă, flipchart 



6. Competenţele specifice acumulate 
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C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 
preşcolar 
 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor / disciplinelor predate 

care să asigure progresul preşcolarilor / şcolarilor mici. 
 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea 

activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar. 
C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / 
şcolarii mici 
 Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, 

în funcţie de particularităţile de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor. 
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CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Media digitală în învăţământul primar şi preşcolar. 
Citirea mesajului diferitelor tipuri de media digitală 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

2. Crearea şi editarea imaginilor; integrarea lor în 
activităţile didactice 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

3. Editarea filmelor şi integrarea lor în activităţile 
didactice 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

4. Integrarea facilităţilor oferite de internet în 
activităţile didactice 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

5. Platforme educaţionale online. Softuri educaţionale Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

6. Proiectarea lecţiilor asistate de calculator Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

Bibliografie 
Bakó M., Ráb, T. (2009). Számítógép használat óvodáskorban. Iskolakultúra 11/2009, 89-101. 
Farkas K. (2003). Logó-pedagógia. Pedagógiai informatika, tanítás a Logóval. Iskolakultúra, 10/2003, 21-
37. 
Forgó Sándor (2004), A multimédiás oktatóprogramok mínőségének szerepe a médiakompetenciák 
kialakításában, Új Pedagógiai Szemle, július-augusztus, 69-77. 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Utilizarea calculatorului în procesul de predare 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Studenţii să fie capabili: 
 să integreze diferite tipuri de media digitală în activităţile didactice; 
 să creeze şi să editeze diferite tipuri de media; 
 să evalueze softuri educaţionale; 
 să creeze lecţii electronice simple; 
 să utilizeze internetul în activităţile didactice; 
 să proiecteze şi să realizeze o lecţie asistată de calculator. 



Háberland É., Farkas K., Kőrösné Mikis M., Pártos A., Pattantyús Ábrahám S., Zsolnai M., Vassné V. E. 
(1998). Játsszunk együtt ... informatikát! Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
Kárpáti Andrea, Oktatási szoftverek mínőségének vizsgálata, 
http://edutech.elte.hu/jegyzet/softwarem.pdf[2008. május 22] 
Kárpáti Andrea, Számítógéppel segített tanulás, http://edutech.elte.hu/jegyzet/earli97.pdf[2012.09.03] 
Kőrösné Mikis M. (2004). Informatika játékosan 5-7 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Marchis J. (2008). Az informatika tanításának módszertana. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 
Pányiné Segesdi N. (2003): Informatikai készségfejlesztő játékok. 
http://www.ofi.hu/tudastar/gyermekinformatika/informatikai [2012.09.03] 
Pányiné Segesdi N. (2004): Az óvoda-iskola közti átmenet segítése számítógépes környezetben. Esetleírás. 
http://www.ofi.hu/tudastar/gyermekinformatika/ovoda-iskola-kozti [2012.09.03] 
Tót Éva, Számítógép és Internet mint a tanulás eszköze, Educatio, 4/2002, 586-600. 
Turcsányiné Szabó M. (2004): Számítógép az ovisoknak! Új Pedagógiai Szemle, 1/2004, 87-98. 

Zakota Zoltán: Current Trends in E-learning Development, 2019: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3492252 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1.Impactul mediei digitale asupra copiilor de grădiniţă 
şi şcoala primară 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Colectarea materialelor de 
pe internet, realizarea unei 
prezentări pe baza acestor 
materiale 

2. Citirea mesajului unei imagini. Utilizarea imaginilor 
în crearea afişelor, materialelor didactice, prezentărilor 

Conversaţie, metode 
cooperative 

 

3. Citirea mesajului unui film. Filme educaţionale Conversaţie, metode 
cooperative 

 

4.Crearea şi editarea unei imagini Metode cooperative  
5. Elaborarea desfăşurătorului unui film educaţional Conversaţie, exerciţii  
6. Editarea unui film educaţional Conversaţie, exerciţii  
7. Crearea unor teste Conversaţie, exerciţii  
8. Crearea materialelor didactice online Conversaţie, exerciţii  

9. Platforme educaţionale online Conversaţie, exerciţii  

10. Studierea şi evaluarea softurilor educaţionale Conversaţie, exerciţii, 
metode cooperative 

 

11. Crearea softurilor educaţionale Conversaţie, exerciţii  

12. Planificarea unei lecţii asistate de calculator  Conversaţie, exerciţii  

Bibliografie 
Bakó M., Ráb, T. (2009). Számítógép használat óvodáskorban. Iskolakultúra 11/2009, 89-101. 
Farkas K. (2003). Logó-pedagógia. Pedagógiai informatika, tanítás a Logóval. Iskolakultúra, 10/2003, 21-
37. 
Forgó Sándor (2004), A multimédiás oktatóprogramok mínőségének szerepe a médiakompetenciák 
kialakításában, Új Pedagógiai Szemle, július-augusztus, 69-77. 
Háberland É., Farkas K., Kőrösné Mikis M., Pártos A., Pattantyús Ábrahám S., Zsolnai M., Vassné V. E. 
(1998). Játsszunk együtt ... informatikát! Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
Kárpáti Andrea, Oktatási szoftverek mínőségének vizsgálata, 
http://edutech.elte.hu/jegyzet/softwarem.pdf[2008. május 22] 
Kárpáti Andrea, Számítógéppel segített tanulás, http://edutech.elte.hu/jegyzet/earli97.pdf[2012.09.03] 
Kőrösné Mikis M. (2004). Informatika játékosan 5-7 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Marchis J. (2008). Az informatika tanításának módszertana. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 
Marchis, I. (2013). Experiences of Teaching Educational Software Development for Pre-service Teachers. Proceedings 
of the 9th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 39-44. 
Pányiné Segesdi N. (2003): Informatikai készségfejlesztő játékok. 
http://www.ofi.hu/tudastar/gyermekinformatika/informatikai [2012.09.03] 
Pányiné Segesdi N. (2004): Az óvoda-iskola közti átmenet segítése számítógépes környezetben. Esetleírás. 
http://www.ofi.hu/tudastar/gyermekinformatika/ovoda-iskola-kozti [2012.09.03] 



Tót Éva, Számítógép és Internet mint a tanulás eszköze, Educatio, 4/2002, 586-600. 

Turcsányiné Szabó M. (2004): Számítógép az ovisoknak! Új Pedagógiai Szemle, 1/2004, 87-98. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 În ultimii ani s-a pus accent pe învăţarea asistată de calculator, astfel că conţinuturile acestei 

discipline sunt în concordanţă cu aşteptările politicilor educaţionale.  
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Elaborarea unui proiect de 
lecţie asistate de 
calculator. 

Evaluarea proiectului. 25% 

Crearea unui soft 
educaţional 

Evaluarea chestionarului şi 
a prelucrării datelor 

50% 10.5 Seminar/laborator 

Răspunsuri date la două 
fișe de lucru cu întrebări 
despre integrarea 
calculatorului în educație 
și predarea diferitelor teme 
 

Evaluarea răspunsurilor 
primite. 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Să obţină o medie de minimum nota 5 pentru fiecare criteriu de evaluare. 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2020       dr. Baranyai Tunde Klara     dr. Baranyai Tunde Klara  
          
 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament  
03.10.2020             lector univ. dr. Péntek Imre  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș - Bolyai Cluj - Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Stiinte ale educatiei  

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia Invățământului Primar și Preșcolar (în limba maghiară, la 

Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Educație psihomotrică-fizică şi metodica predării lor  

2.2 Titularul activităţilor de curs Csik Elvira Ana Maria 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Csik Elvira Ana Maria 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare Vp 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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 8 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 120 

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 
  proiector video, laptop, materiale fotocopiate, cărţi de specialitate 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 materiale fotocopiate, cărţi de specialitate 



6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 - Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  
 
C2 - Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 
preşcolar  
 
C3 - Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / 
şcolarii mici  
 
C6 - Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 
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CT1 - Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei  

CT3 - Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Dezvoltarea fizică expunerea, 

problematizarea, 
explicarea 

 

2. Componentele dezvoltării fizice expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

3. Principalele abateri de la evoluţia armonioasă a 

dezvoltării fizice şi mijloacele 

expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

4.Deprinderi motrice 

 

expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

5.Deprinderile motrice sportive elementare  

 

expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

6.Proiectarea didactică expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în 
realizarea activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi 
primar în domeniul educaţiei psihomotorice-fizice 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau 
extracurriculare. 

 Identificarea şi aplicarea principiilor, rolurilor, funcţiilor şi scopurilor 
evaluării, precum şi a metodelor şi instrumentelor de evaluare potrivite cu 
stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală şi afectivă a 
preşcolarilor/şcolarilor mici. 

 Sesizarea dificultăţilor în adaptare/învăţare întâmpinate de preşcolari/şcolarii 
mici şi acordarea asistenţei necesare pentru depăşirea lor şi obţinerea 
progresului în învăţare. 



7. Aspecte particulare ale proiectării didactice la disciplina 

„educaţie psihomotrică în învăţământul preşcolar şi primar”  

expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

 8. Eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare  expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

9. Proiectul didactic al lecţiei/activităţii de educaţie 

psihomotrică 

expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

10.Evaluarea în educaţia psihomotrică 

 

expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

11. Evaluarea în sistemul de învăţământ preuniversitar expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

12. Metode de evaluare în învăţământul preşcolar şi primar 

la disciplina educaţie psihomotrică  

expunerea, 
problematizarea, 
explicarea 

 

Bibliografie 
Barta, A.; Dragomir, Şt., (1995): Deprinderi motrice la preşcolari, EdituraV&I Integral, Bucureşti.  
Dragomir, P., Scarlat, E. (2004): Repere noi, mutaţii necesare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Dragomir, Şt.; Barta, (1996): Educaţie fizică. Manual pentru clasa a IX-a, Şcoli normale, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti. 
Stănescu, M. (2002): Educaţie fizică pentru preşcolari şi şcolari mici. O abordare psihomotrică. Editura 
Semna, Bucureşti. 
*** M.Ed.C.-CNC (2001): Ghid metodologic de aplicare a programei de educaţie fizică şi sport, 
învăţământ primar, Editura Aramis, Bucureşti. 
*** MEN-SNEE (1999): Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la disciplina Educaţie fizică şi sport, 
Bucureşti. 
Badiu, T. (1998): Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului (culegere de teste), Editura Evrika. 
Buruc, Maria (2000): Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Editura Servo-Sat, Arad.  
Cârstea, G. (1998): Educaţia fizică – teoria şi bazele metodicii. A.N.E.F.S., Bucureşti.  
Cobârzan, H., Prodea, C. (1999): Metodica educaţiei fizice şi sportive şcolare. U.B.B., Curs, Cluj-Napoca.  
Cobârzan, H., Prodea, C. (2004): Educația fizică – Bazele metodicii. UBB, Cluj-Napoca. 
Dragnea, A., Bota, A. (1999): Teoria activităţilor motrice. E.D.P., Bucureşti,.  
Dragnea, A. (1999): Teoria educaţiei fizice şi sportului. E.D.P., Bucureşti. 
Firea, Elena (1983): Metodica educaţie fizice şcolare. Bucureşti,  
Scarlat, E., Scarlat, M. B. (2002): Educaţia fizică şi sport. E.D.P., Bucureşti 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1.Noţiunea de dezvoltare fizică 

 

- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

2.Creşterea corpului, Dezvoltarea organismului, Atitudinea 

corpului 
- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

3.Cifoze, lordoze, cifolordoze, scolioze,etc. - prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

4.Deprinderea motrică, pricepere motrică, stereotip 

dinamic, mişcare automatizată 
- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

5.Deprinderea motrică,pricepere motrică, stereotip dinamic, 

mişcare automatizată 
- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 



6.Componenţa fiecărei clase/grupe şi nivelul 

disponibilităţilor şi a achiziţiilor dobândite anterior de către 

copii/elevi; - condiţiile proprii (care sunt foarte 

diversificate) de desfăşurare a procesului  didactic la 

disciplina educaţie fizică, respectiv: condiţiile pedo-

climatice, spaţiile de lucru specifice pentru toate 

anotimpurile, dotarea cu materiale didactice, aparatură şi 

instalaţii, mediul social şi tradiţiile locale; 

- interesele şi opţiunile manifestate de elevi la nivelul 

fiecărei clase 

- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

7. Constituirea unităţilor de învăţare; atribuirea numărului 

de lecţii pentru fiecare din acestea 

- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

8. Repartizarea unităţilor de învăţare de-a lungul anului 

şcolar, cuplarea unităţilor de învăţare în lecţii 

- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

9. Lecţia / activitatea,tipurile de lecţie/activitate,structura 

lecţiei/activităţii de educaţie fizică,mijloace de învăţământ 

în cadrul lecţiei/activităţii,modalităţi de creştere a densităţii 

motrice a lecţiilor/activităţilor,proiectarea lecţiei/activităţii 

- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

10. Evaluarea predictivă, evaluarea formativă, evaluarea 

sumativă 
- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

11. Metodologia evaluării - prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

12. Probele de control, testele, activităţi practice globale, 

notarea, lauda, exemplul şi observaţia critică 
- prezentarea, 
descrierea, explicatia, 
demonstratia 

 

Bibliografie 
Barta, A.; Dragomir, Şt. (1995): Deprinderi motrice la preşcolari, EdituraV&I Integral, Bucureşti. 
Dragomir, P., Scarlat, E. (2004): Repere noi, mutaţii necesare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Dragomir, Şt.; Barta, A. (1996): Educaţie fizică. Manual pentru clasa a IX-a, Şcoli normale, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 
Stănescu, M., (2002): Educaţie fizică pentru preşcolari şi şcolari mici. O abordare psihomotrică. Editura Semna, 
Bucureşti. 
*** M.Ed.C.-CNC (2001): Ghid metodologic de aplicare a programei de educaţie fizică şi sport, învăţământ primar, 
Editura Aramis, Bucureşti. 
*** MEN-SNEE (1999): Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la disciplina Educaţie fizică şi sport, Bucureşti,. 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  Conţinutul disciplinei este în conformitate cu informaţiile  considerate relevante de către 

reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei curriculumului, teoriei şi metodologiei 
instruirii, metodologiilor de specialitate şi al managementului grupurilor de copii şi ai clasei, 
contribuie în mod eficient la formarea competenţelor de bază şi a celor transversale prevăzute de 
formarea institutorilor şi educatoarelor din învăţământul primar şi preşcolar. 

 



 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
 10.4 Curs 
 
 10.5 Seminar/laborator 

Nota verificare pe parcurs 
Prezenta 100% 

 

70% 
30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

   
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

                 01.10.2020.           Csik Elvira Ana Maria                  Csik Elvira Ana Maria                 

                                                                             

                                                                                                           

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

       03.10.2020      lector univ. dr. Péntek Imre 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie şi Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Nivel de bază (BA) - licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Primar și Preșcolar 

(în limba maghiară la Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul clasei şi politici educaţionale şi sociale 

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Frigy Szabolcs 

2.3 Titularul activităţilor de seminar dr. Frigy Szabolcs 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: 72 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

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

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 120 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoaşterea şi folosirea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor 

educaţiei  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs, laptop, proiector, difuzoare, conexiune internet, tablă, 

cariocă, flipchart 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de seminar cu mobilier modular, proiector, laptop, cariocă, tablă 

albă, flipchart, difuzoare, posibilităţi de listare şi de fotocopiere 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

on
al

e  C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse 

niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

 C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de 

învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă  

 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

- CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

- CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Managementul în învăţământ  Conversaţie, explicaţie  
Funcţiile managementului Prelegere interactivă, 

povestire, prezentare. 
 

Roluri manageriale Prelegere interactivă, 
explicaţie, exerciţii de asoc. 

 

Sarcinile organizatorice ale cadrului didactic  Prelegere interactivă, 
explicaţie, exerciţii de 
asociere 

 

Dimensiunile managementului clasei de elevi Prelegere interactivă, 
conversaţie 

 

Problemele pedagogice ale organizării clasei Prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie, 
activitate practică (simulare) 

Metode active, 
învăţare cooperativă 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Operarea cu concepte specifice managementului clasei în diferite 

situaţii educaţionale specifice învăţământului preşcolar/primar 

 Utilizarea documentelor programatice ale 

ministerului/şcolii/grădiniţei ca suport pentru luarea unor decizii 

manageriale în diferite contexte educaţionale. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Studenţii: 
 Să analizeze problemele manageriale specifice mediului educaţional la 

nivel microsistemic, cu referiri la nivelul macrosistemic. Să se 
familiarizeze cu diversele abordări ale procesului de învăţământ  

 Să cunoască şi utilizeze cele mai eficiente strategii de motivare şi 
dirijare a activităţii şcolare 

 Să modeleze posibilităţile de disciplinare a elevilor preşcolari şi şcolari 
mici  

 Să diferenţieze conducerea ştiinţifică de cea empirică în procesul de 
învăţământ 



Dirijare şi disciplinare  Prelegere interactivă, 
explicaţie, conversaţie 

Metode active, 
învăţare cooperativă 

Managementul problemelor disciplinare Prelegere interactivă, 
conversaţie, explicaţie 

Metode active, 
învăţare cooperativă 

Abordarea centrată pe soluţionare în procesul de 
disciplinare  

Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie 

Metode active, 
învăţare cooperativă 

Competenţe comunicaţionale şi rolul acestora în 
managementul clasei  

Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie 

 

Caracteristicile comunicării didactice  Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie 

Metode active, 
învăţare cooperativă 

Premisele eficacităţii comunicării didactice  Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie 

Metode active, 
învăţare cooperativă 

Conflictele pedagogice  Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie 

 

Managementul conflictelor pedagogice  Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie, 
conversaţie 

Metode active, 
învăţare cooperativă 

Bibliografie 
Arató, F., Varga A. (2012) Együtt tanulók kézikönyve. Mozaik Kiadó 
Barabási T., Dósa Z. (2019) A különbözőség pszichológiája és differenciáló pedagógia. Presa Universitara 
Clujeana 
Bábosik, I és Mezei, Gy. (1997): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest. 
Barabási Tünde (2008): Kommunikáció és tanulásszervezés az iskolában. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár. 
Boboc, I., (2002): Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional. EDP, Bucureşti. 

Bocoş, M., Gavra, R., Marcu, D., (2008): Comunicare şi managementul conflictului, Editura Paralela 45, 

Piteşti. 

Bulgaru, I., Langa, C., (2009): Managementul calsei de elevi. O abordare aplicativă. Editura Universităţii, 

Piteşti. 

Burke, R., (1993): Project Management Planning and Control, Wiley, New York. 

Chiş, V., (2002): Provocările pedagogiei contemporane. EPUC, Cluj-Napoca. 

Cucos, C. Pedagogie. Ediția a III-a revizuită și adăugată. Editura Polirom 

Benedek, I. (1995): Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája, Okker, Budapest. 
Gordon, Th. (1995): V.E.T. – a fejlett világ vezetési gyakorlata a XXI. század küszöbén, Studium Effektive, 
Pécs. 
Gordon, Th. (2002): T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Gondolat Kiadó, Budapest. 
Herman, I. R. (2016) Managementul clasei - Strategii eficiente. Editura Eikon 
Klien, S. (2016) Vezetés és szerveetpszichológia. SHL Könyvek 
Mezei, A., Sipos, I., Schmercz I. (2010): Pedagógus a szervezetben. BME, Budapest 
Metcalf, L. (2010): Megoldásközpontú tanítás. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
Szekszárdi, J. (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar Encore, Budapest. 
Szivák Judit (2004): Tanulásszervezés. In Falus, I. (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Bush, T., Bell, L., Middlewood, D.  (2019) Principles of Educational Leadership & Management. Sage 
Publishing 
Bush, T., Middlewood D. (2013) Leading and Managing People in Education. . Sage Publishing 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Bazele conducerii instituţiilor şcolare  
 

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Rolurile manageriale în practica educaţională  Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici 
 

 



Dimensiunea ergonomică ca latură a 
managementului clasei de elevi  

Demonstraţie, exersare, 
explicaţie, conversaţie  
 

Exerciţii aplicative 

Dimensiunile managementului clasei de elevi în 
practica educaţională  

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Efectele stilurilor de conducere asupra eficacităţii 
procesului de învăţământ  

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Probleme didactice şi probleme disciplinare în 
şcoală  

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Disciplinare orientată spre soluţionarea de 
probleme  

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Culegere de tehnici de disciplinare  Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

Exerciţii aplicative 

Particularităţile comunicării verbale în clasă  Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Particularităţile şi efectele comunicării non-verbale 
în clasă 

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Relaţii şi inetracţiuni educaţionale în colectivul de 
elevi.  

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

 

Training Gordon: TET, VET  Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

Exerciţii aplicative 

Culegere de tehnici de soluţionare a conflictelor Conversaţie, prelegere 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici  

Exerciţii aplicative 

     Recapitulare, întrebări, sistematizare  Demonstraţie, exersare, 
explicaţie, conversaţie 

 

Bibliografie 
Ambrus, T., Lengyel, L. (2012) Humán controlling eszközök a gyakorlatban. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft.” 
Bakk-Miklósi, K. (2016) Neveléslélektan – kitekintésekkel. Ábel Kiadó 
Bábosik, I és Mezei, Gy. (1997): Neveléstan, Telosz Kiadó, Budapest 
Barabási, T. (2016) Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek, második, átdolgozott kiadás. Presa 
Universitara Clujeana 
Barabási Tünde (2008): Kommunikáció és tanulásszervezés az iskolában. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár 
Benedek, I. (1995): Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája, Okker, Budapest 
Bush, T. (1998): A menedzsment fontossága az oktatásban, in Balázs, E. (szerk.): Oktatásmenedzsment, 
Okker Kiadó, Budapest 
Czupák O., Kovács, G. (2017) A szervezetvezetés elmélete. A közszolgálati szervezetek vezetésének elméleti 
alapjai. Dialógus Campus Kiadó, Budapest 
Gordon, Th. (1995): V.E.T. – a fejlett világ vezetési gyakorlata a XXI. század küszöbén, Studium Effektive, 
Pécs 
Gordon, Th. (2002): T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Gondolat, Budapest. 



Gordon T., Burch N. (2012) Profesorul eficient. Programul Gordon pentru imbunatatirea relatiei cu elevi. 
Editura Trei 
Metcalf, L. (2010): Megoldásközpontú tanítás. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
Niculescu, M. R. (1997): Pedagogie generala, Ed. Polirom, Iasi 
Robinson, K. (2011) O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației. Editura Publică 
Szekszárdi, J. (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar Encore, Budapest. 

Szivák Judit (2004): Tanulásszervezés. In Falus, I. (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  Conţinutul disciplinei este în conformitate cu informaţiile  considerate relevante de către 

reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei şi metodologiei instruirii; contribuie în mod 
eficient la formarea competenţelor de bază şi a celor transversale prevăzute de formarea institutorilor 
şi educatoarelor din învăţământul primar şi preşcolar. 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

Participare activă în discuţiile 
euristice şi în dezbateri  

Observare continuă 10.4 Curs 

Cunoştiinţe de conţinut: 
cunoaşterea conceptelor de 
bază legate de managementul 
clasei şi şcolii, utilizarea lor 
adecvată contextului, adaptarea 
practică optimă   

Examen scris 

 
 
 

75% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă: susţinerea 

prelegerii la tema aleasă, 

elaborarea de exerciţii, fişe, 

jocuri de rol iniţiate colegilor, 

implicarea în discuţii pe temele 

date  

Observare continuă 
Evaluarea orală 

 
 
 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Curs: 
 Să posede conceptele de bază legate de managementul clasei şi instituţiilor educaţionale, să cunoască 

principalele abordări şi paradigme relevante, să utilizeze în mod adecvat limbajul de specialitate, să 
aplice în mod adecvat cunoştiinţele teoretice în aplicaţii practice  

Seminarii: 
 Participare activă la seminarii – prezenţă de min. 80% -; susţinerea– în colaborare cu colegii – a unei 

activităţi de seminar pe o anumită temă. Documentarea studierii bibliografiei minimale, realizarea 
sarcinilor de seminar   
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2020                      dr. Frigy Szabolcs                     dr. Frigy Szabolcs 

                                                                                                                                             

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament

 03.10.2020.               Lector univ. dr. Péntek Imre           

                                                                                                                

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie şi Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Nivel de bază (BA) - licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Primar și Preșcolar (în limba maghiară, la 

Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica pedagogică - învăţământul primar şi preşcolar  IV. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar lect. univ. dr. Baranyai Tünde 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 6 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 6 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 72 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 72 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat 6 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 24 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoașterea curricumului primar și preșcolar 

4.2 de competenţe  Capacitatea de a elabora proiecte didactice 

 Capacități de interrelaționare cu copiii 

 Capacitatea de a coordona activitatea grupei de copii/clasei de elevi 

 Capacitatea de cooperare cu mentorii 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Grupe şi clese la care se efectuează practica pedagogică, Ghid de 

practică pedagogică, proiector, laptop, cariocă, tablă albă, flipchart. 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

on
al

e 

 C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse 

niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

 C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul 

primar şi preşcolar  

 C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de 

preşcolari / şcolarii mici.  

 C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de 

învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului 

ţintă 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 CT1.Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 

opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

 CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 -Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, 

psiho-pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de 

proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a materialelor didactice 

 Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze 

principiile şi metodologiile specifice didacticilor aplicate în învăţământul preşcolar 

şi primar. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 
 
 

 Studenţii: 
 - să efectueze observări pe baza unor criterii profesionale pe parcursul practicii 

pedagogice 
 -  să utilizeze în mod adaptiv cunoştinţele teoretice şi experienţele profesionale în 

vederea eficientizării lecţiilor de probă 
 - să elaboreze planuri de lecţii adaptate la particularităţile claselor şi grupelor, să 

dea dovadă de flexibilitate în punerea în practică a planului 
 - să dirijeze în mod eficient activităţi de predare şi învăţare în cadrul ariilor 

curriculare / domeniilor experienţiale conform planului de învăţământ 
 - să participe activ la analiza / autoanaliza şi evaluarea / autoevaluarea lecţiilor 

predate şi observate 
 - să participe la activităţile în afara clasei şi în afara şcolii ale claselor / grupelor la 

care efectuează practica, să-şi asume roluri active în organizarea şi desfăşurarea 
acestor activităţi 

 - să se angajeze în permanenţă în activităţi de cunoaştere a copiilor în parte, 
precum şi a grupei şi a clasei 

 - să-şi elaboreze portofoliul de practică pedagogică conform cerinţelor 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1.Demersuri de organizare practicii 
pedagogice 

conversaţie  

2.Practică de observare la grădiniţă şi 
şcoală, planificarea în timp a activităţilor de 
predare 

Observare, conversaţie  

3.Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 

4. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 

5. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 

6. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 

7. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 

8. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 

9. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 

10. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 

Observare, activitate practică, 
conversaţie 

 



Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 
integrate, activitate finală. 

11. Practică de predare şi janaliza lecţiilor  
Școală: Educație fizică, Joc și mișcare, 
reluarea fiecărei discipline din planul/cadru, 
lecție finală. 
Grădiniță: Domeniu Psihomotoric, activități 

integrate, activitate finală. 

Observare, activitate practică, 

conversaţie 

 

12.Evaluarea activităţii la practica 
pedagogică semestrul 6. 

Conversaţie,activitate pe grupuri 
mici 
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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 conformitate cu informaţiile  considerate relevante de către 

reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei curriculumului, teoriei şi metodologiei 
instruirii, metodologiilor de specialitate şi al managementului grupurilor de copii şi ai clasei, 
contribuie în mod eficient la formarea competenţelor de bază şi a celor transversale prevăzute de 
formarea institutorilor şi educatoarelor din învăţământul primar şi preşcolar. 

 
 

10. Evaluare 
 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

   10.4 Curs 
   
Activitate practică şi portofoliu 
Elemente de conţinut ale portofoliului şi 
procentul acestora în nota finală: 

Observare 
continuă, analiza şi 
evaluarea activităţii 
de predare, 
evaluarea 
portofoliului 

100% 

1.Lecţie finală (activitate integrată la 

grădiniţă sau o disciplină la şcoală) 

 50% 

2. Forma (aspect estetic, structură , 
completitudine, ortografie) 

 5% 

10.5 
Seminar/laborator

3. Planuri de lecţii/proiecte şi note obţinute 
la predare (corectitudine din punct de vedere 
psiho-pedagogic şi metodologic) 

 30% 



4. Foi de observare (criterii calitative şi 
cantitative, înscrierile să reflecte cultura 
profesională şi atitudinea reflectivă a 
Studentului) 

 10% 

5. Proces verbal al practicii individuale de zi 
care să conţină referiri la activităţile 
efectuate de Student, observaţiile sale şi 
concluziile formulate la sfârşitul zilei de 
practică 
 
 
 
 
 
 

 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Să elaboreze planuri/proiecte corecte din punct de vedere ştiinţific şi metodologic 
 Să atingă obiectivele propuse la activităţile de predare 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2020               dr. Baranyai Tünde 

                                                                                                                                                                 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament

  

            03.10.2020.                                                                                    lector univ. dr. Péntek Imre  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMĂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

(ÎN LIMBA MAGHIARĂ, LA SATU MARE) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Tehnici de lectură – din perspectiva hermeneuticii literare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Lakatos-Fleisz Katalin 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Dr. Lakatos-Fleisz Katalin 

2.4 Anul de 

studiu 

3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de 

evaluare 

examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Disciplină 

opțională 

DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 9 

Examinări  5 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 60     

3.8 Total ore pe semestru 96     

3.9 Numărul de credite 4     

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 

 C3 Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de 
preşcolari / şcolarii mici.  

 C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de 
învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului 
ţintă  

 C5 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de 
persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, 
angajaţi etc.) 

  C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în 

carieră 

Competenţe 

transversale 

 CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, 

în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

  

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 laptop, proiector, internet, boxe 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 laptop, proiector, internet, boxe 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Conștientizarea rolului literaturii în dezvoltarea personalității 

 Conștientizarea rolului cititorului, în relația comunicațională: autor-text-

cititor 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Selectarea diverselor modalități de abordare a textului literar 

 Identificarea posibilităţilor de receptare a discursului poetic  

 Identificarea trăsăturilor specifice ale operelor literare prin prisma temei 

abordate 

 Identificarea valenţelor estetice şi educative ale unor opere literare 

 Dezvoltarea capacității de a forma judecăți estetice si etice adecvate 

 Formarea abilităților de a dialoga cu textul literar 

 Adâncirea și completarea noțiunilor de poetică și teorie literară 

 Familiarizarea cu opere literare contemporane 

 Operarea cu concepte esenţiale domeniului disciplinei 

 Evidenţierea valorilor educativ-formative ale operelor literare 

 Însuşirea tehnicilor de receptare a operelor literare 

  



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Discuții organizatorice. 

Introducere: conceptul hermeneuticii. Modalități 

de interpretare și analiză a textelor literare din 

diferite perspective. 

Expunere. 
Prezentare Powerpoint. Explicaţie 

2 ore 

2. Valorile estetice și artistice ale operelor literare 
populare. Diferite interpretări ale baladei 
populare A halálba táncoltatott leány. 
Vizionarea filmului artistic cu același titlu. 

Expunere. Conversaţie. 
Vizionare film. 

2 ore 

3. Discutarea experiențelor estetice trăite în 
timpul cursului anterior: analiza comparativă a 
textului si filmului, interpretare axată pe 
receptor. 

Expunere. Explicaţie. 
Conversație. 

2 ore 

4. Metode de interpretare a textului, bazat pe 
experiența cititorului: dramatizare (complexă). 

Expunere. Ilustrație. Diferite forme 
ale dramatizării. Conversație.  
Explicaţie. 

2 ore 

5. Metode de interpretare a textului, bazat pe 
experiența cititorului: prezicere. 

Expunere. Descoperire. 
Problematizare. Conversație. 
Explicaţie. 

2 ore 

6. Metode de interpretare a textului, bazat pe 
experiența cititorului: cutia experienței. 

Expunere. Brainstorming. 
Explicaţie. Conversație. 

2 ore 

Adorno, W. Theodor (1997): Aesthetic Theory (Theory and History of Literature). The Athlone Press, London. 
Bacsó Béla (1995, szerk.): Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? Ikon Kiadó, Budapest.  
Barthes, Roland (2001): A szöveg öröme. Osiris Kiadó, Budapest. 
Betti, Emilio (1992): A hermeneutika mint a szellemtudományok általános módszertana. In: Olasz filozófiai 
hermeneutika. Athenaeum. I. kötet, 2. füzet.  
Bókay Antal (2006): Bevezetés az irodalomtudományba. Osiris Kiadó, Budapest.  
Bultmann, Rudolf (1990): A hermeneutika problémája. In: Filozófiai hermeneutika. (Bacsó Béla vál.) 
Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja, Budapest. 
Camus, Albert: A művész és kora. In: Helikon Irodalomtudományi Szemle, 13. évf. (1967). 2-3. sz. 262-263. 
De Man, Paul (2002): Olvasás és történelem. Osiris Kiadó, Budapest.  
Gadamer, Hans Georg (2003): Igazság és módszer. Osiris Kiadó, Budapest.  
Gadamer, Hans-Georg (2003): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi Kiadó, é. n. 
Gadamer, Hans-Georg (1994): A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Budapest. 
Habermas, Jürgen (1990): The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures. MIT Press Ltd. 
Cambridge. 
Jauss, Hans Robert (1999): Recepcióelmélet, esztétikai tapasztalat, irodalmi hermeneutika. Osiris Kiadó, 
Budapest. 
Orbán Gyöngyi (2003): Ígéret kertje - A dialógus poétikája felé. Pro Philosophia, Kolozsvár. 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Asocierea diferitelor zone senzoriale în 
receptarea textului. 
Analiză hermneneutică 
Láng Zsolt: Napszemüveg 

conversaţie, descoperire dirijată, 
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative, exerciţii de 
interpretare 

 

2. Fragmentarea textului și îmbinarea 
fragmentelor în alt mod. Posibilități ale 
înțelegerii. 
Analiză hermneneutică 
Karinthy Frigyes: Én és énke 
 

conversaţie, descoperire dirijată, 
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative, exerciţii de 
interpretare 

 



3. Percepția textului prin dramatizare. 
Analiză hermneneutică 

Mayer-Skumanz, Lene: Marci panaszkodik... 

conversaţie, descoperire dirijată, 
activităţi individuale şi de grup, 
dramatizare, tehnici cooperative, 
exerciţii de interpretare 

 

4. Analiza textului prin ceasul întrebărilor și 
ilustrații 
Analiză hermneneutică 

Frații Grimm: Szamárbőrű királyfi  

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative, exerciţii de 
interpretare 

 

5. Evocarea experiențelor individuale de viață 
de către textul literar. Rolul etic și educativ ale 
textelor. 
Analiză hermneneutică 

Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg  

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative, exerciţii de 
interpretare 

 

6. Asocierea sentimentelor cu textul literar 
Analiză hermneneutică 

Örkény István: A végzet 

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative, exerciţii de 
interpretare 

 

7. Obiective, dorințe, vise evocate de către opera 
lirică 
Analiză hermneneutică 

Horváth István: Tornyot raktam 

vizionare de fragmente de filme, 
descoperire dirijată, conversaţie,  
dezbatere, activităţi individuale şi de 
grup, exerciţii de interpretare 

 

8. Analiza textului pornind de la ilustrația 
realizată pe baza titlului. 
Analiză hermneneutică 

Ernest Hemingway: Macska az esőben 

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative,  
exerciţii de interpretare 

 

9. Brainstorming – culori, idei, sentimente 
evocate de ascultarea operelor lirice în 
interpretare artistică 
Analiză hermneneutică 

Sohonyai Attila: Édesanya, Várva rád 

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative,  
ascultarea poeziilor în interpretare 
artistică 

 

10. Dezbatere despre ideile unei opere lirice.  
Analiză hermneneutică 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative, dezbatere, 
exerciţii de interpretare, ascultarea 
versurilor transpuse în muzică 

 

11. Analiza textului prin metoda prezicerii 
Analiză hermneneutică 

Rényi Ádám: A látogató 

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative,  
exerciţii de interpretare 

 

12. Transcrierea operelor literare dintr-un gen 
literar în alta. Concluziile exercițiilor de 
transcriere. 
Analiză hermneneutică 

Örkény István: Egy meghasonlott tulipán 

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative, transcriere, 
exerciţii de interpretare 

 

13. Intertextualitate în literatura contemporană 
Analiză hermneneutică 

Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. 
Születésnapomra. Plágium! 

conversaţie, descoperire dirijată,  
activităţi individuale şi de grup, 
tehnici cooperative,  
exerciţii de interpretare 

 

Bibliografie:  
Adamikné Jászó Anna (2006): Az olvasás múltja és jelene. Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai 
megközelítésben. Trezor Kiadó, Budapest. 
Antal Margit – Márton Kalapáti Jolán – Orbán Enikő (2005): Az irodalomtanítás öröméért. (Tulit Ilona szerk.). 
T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 
Antal Margit – Misztrik Jolán – Orbán Enikő – Patek Mária – Szilveszter László Szilárd (2006): Az 
irodalomtanítás öröméért. (Tulit Ilona szerk.). T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 



Boldizsár Ildikó (2004): Mesepoétika. Írások mesékről, gyerekekről, könyvekről. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
Fóris-Ferenczi Rita – Orbán Gyöngyi – Székely Melinda – Vincze Kata Zsófia – Zágoni Melinda: (2003): 
Beszélgetőkönyv a megértő irodalomoktatásról. (Fóris-Ferenczi Rita szerk.). T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy.  
Orbán Gyöngyi (2007): A nem-értés tapasztalatának jelentősége az irodalomértésben. Könyv és Nevelés, 3. 
Ricoeur, Paul (1999): Mi a szöveg? In: uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. (Szegedy-Maszák Mihály 
szerk.). Osiris Kiadó, Budapest. 
Ritoók Zsigmond (1992): Vágy, költészet, megismerés. A görög esztétikai gondolkodás egy vonulata. Holmi 5. 
Camelia Burlan, Irina Negoiță, Roxana Gheorghe, Ştefan Pacearcă (2015): Minutul de lectură. 

Tehnici active pentru dezvoltarea competenței de lectură - Clasele a III-a si a IV-a. Didactica 

Publishing House, București. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Tehnici de lectură – din perspectiva hermeneuticii literare ca disciplină complexă are ca obiectiv 
dezvoltarea competenţelor şi deprinderilor de bază (ex. înţelegerea şi interpretarea textului, 
redactare de texte în scris şi oral) care sunt în maximă concordanţă cu cerinţele şi aşteptările pieţei 
de muncă.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Cunoştinţe teoretice şi 
aplicarea acestora   

Examen (lucrare scrisă) 70% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă la 
activităţile individuale şi 
de grup în cadrul 
seminariilor  
Realizarea sarcinilor 
primite în cadrul 
seminarului  

Observarea continuă, 
evaluarea activităţii 
studentului în cadrul 
seminariilor  

10 % 

 Pregătirea şi prezentarea 
lucrării de seminar  

Evaluarea lucrării de 
seminar 

20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Realizarea sarcinilor primite în cadrul seminarului (eliminatorie). Participare cu regularitate la 
seminarii  (minim 80%). Cunoaşterea conţinuturilor cursului la un nivel minim (lucrare scrisă 
conform cerințelor). 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

           01.10.2020                                   Dr. Lakatos-Fleisz Katalin                       Dr. Lakatos-Fleisz Katalin 

                                                                                                                 

Data avizării în departament                                      Semnătura directorului de departament 

03.10.2020                   

 

 

 

                  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 

1.3 Departamentul Pedagogie și Didactică Aplicată, Extensia Satu Mare 

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 

1.5 Ciclul de studii BA 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la 

Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Pedagogie incluzivă 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 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 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 10 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. 4 

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 

 

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 dotată cu flipchart, calculator (sau laptop), videoproiector. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de curs dotată cu flipchart, calculator (sau laptop), videoproiector. 

Bibliotecă, Internet. 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

on
al

e  C3 Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari 
/ şcolarii mici 

 C5 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane 
/ grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 

  C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în 

vederea formării şi dezvoltării profesionale continue. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs şi seminarii Metode de predare Observaţii 
1. Tema: Pedagogia incluzivă – fundamentare 
teoretică. Delimitări conceptuale. Concepte cheie. 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

2. Tema: Integrare educaţională – includere 
educaţională – mai mult decât o modificare 
terminologică 
 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

Specificul temei 
(teoretic şi practic) 
necesită abordarea 
conţinuturilor din 
două perspective. De 
aceea se recomandă 
prelucrarea temelor 
de curs în timpul 
seminariilor folosind 
metode interactive, 
bazate pe aplicaţii. 

3. Tema: Modele de analiză a deficienţei. Tendinţe 
recente în atitudinea faţă de diferenţă şi diversitate 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

4. Tema: Principiul „educaţiei pentru toţi” – 
fundament al incluziunii educaţionale 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoașterea diferitelor deficiențe, și modul prin care acestea pot 

tratate eficient în educația incluzivă 

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi 
metodologice în realizarea activităţilor instructiv-educative din 
învăţământul preşcolar şi primar. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 

 Conştientizarea necesităţii incluziunii în şcoală şi la grădiniţă 
 Cunoaşterea diferitelor tipuri de deficienţe, şi modul prin care acestea 

pot fi abordate în învăţământul preşcolar şi primar. 
 Cunoaşterea diferitelor moduri de intervenţii corectiv-compensatorii în 

funcţie de deficienţa tratată. 



5. Tema: Legislaţie, politici şcolare, dezvoltări 
instituţionale privind pedagogia incluzivă 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

6. Tema: Caracteristici generale ale şcolii incluzive. 
Indicatorii de incluziune 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

7. Tema: Indexul de incluziune - aplicaţii 
 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

8. Tema: Coordonate practice ale incluziunii 
educaţionale. Categorii de populaţii şcolare ce fac 
obiectul incluziunii 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

9. Tema: Abordarea incluzivă a dificultăţilor de 
învăţare 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

10. Tema: Abordarea incluzivă a dificultăţilor sociale, 
emoţionale şi de comportament 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

11. Tema: Abordarea incluzivă a dificultăţilor 
senzoriale 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

12. Tema: Integrarea şcolară a copiilor cu autism 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

13. Tema: Cooperarea – un principiu al eficienţei 
incluziunii educaţionale  
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

14. Tema: Educaţia incluzivă în România 
 
 

-prelegerea 
-conversaţia 
-demonstraţia 
-exerciţiul 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 Conţinutul disciplinei este raportat la cerinţele standard ocupaţional a unui educator/profesor 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
Cunoştinţe teoretice Examen 50% 10.4 Curs 
   

10.5 Seminar/laborator Elaborare studiu de caz Studiu predat şi susţinut 50% 
10.6 Standard minim de performanţă 
. 
 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj - Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la 

Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de remediere a rămânerilor în urmă la citit-scris  

2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Orbán Réka 

2.3 Titularul activităţilor de seminar lect. univ. dr. Orbán Réka 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 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 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 3 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 

 

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 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de curs dotată cu mobilier mobil, cu flipchart, calculator (sau 

laptop), videoproiector, instrumente folosite în cadrul seminariilor: 

diferite obiecte, coli A4, A3, A1, marchere, fişe, culegere de situaţii 

problemă, etc.  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse 

niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă 
 Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul 

primar şi preşcolar  
 Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de 

preşcolari / şcolarii mici.  
 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de 

învăţământ şi a activităţilor de învăţare –integrare socială specifice vârstei 
 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de 

persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, 

angajaţi etc.)or de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă 

C
om

p
et
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ţe

 

tr
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er
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 CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 

opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs. Metode de predare Observaţii 

1. Introducere: Terminologie şi definiţie. Conversaţia, prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia, jocul, munca pe grupe, 
brainstorming. 

2. Etiologia dificultăţilor de citit-scris Prezentarea, dezbaterea, explicaţia,  
3. Formarea deprinderilor de citit-scris. Vârsta 

optimă de învăţare a citit-scrisului 
Dezbaterea, munca pe grupe, 
brainstorming. 

4. Etapele învăţării citit-scrisului Conversaţia, prezentarea, dezbaterea, 
brainstorming, muncă individuală. 

5. Factorii care determină dificultăţile de scris-
citit. 

Prezentarea, dezbaterea, explicaţia,. 

6. Diferitele forme ale dislexiei, disgrafiei Conversaţia, prezentarea, dezbaterea, 
brainstorming. 

7. Sprijin pentru elevii cu dificultăţi de citit-scris Dezbaterea, munca pe grupe. 

. 

Bibliografie  
Bagdy Emőke, Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  1994 
Bagdy Emőke – Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1995 
Buda Béla, A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea de competenţe practice privind implementarea tehnicilor corectiv 
compensatorii în direcţia ameliorării rămânerilor în urmă la scris-citit  

. 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Familiarizarea cu principalele repere teoretice din domeniul 
compensatoriu şi cu aspectele educaţionale specifice  

 Formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor şi metodelor de lucru 
specifice ameliorarii ramanerilor în urmă la scris-citit  

 Utilizarea conceptelor, teoriilor şi principiilor specifice domeniului 
corectiv-compensator  

 Dezvoltarea abilităţilor de proiectare a unor programe eficiente de 
corectare a ramanerilor in urma la citit-scris 



Faber, Adele – Mazlish, Elaine, Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje, Reneszánsz 
Könyvkiadó Kft, Budapest, 2006 

Gordon, Thomas, Tanítsd a gyermeked önfegyelemre! – A „kézi vezérlés” helyett otthon és az iskolában, 
Studium Effektive, Budapest, 1994 

Gordon, Thomas, T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Studium Effektive, 1996 
Stoica-Constantin, Ana – Neculau, Adrian, Psihosociologia rezolvării conflictului, Polirom, Iaşi, 1998 
http://gyogypedagogia.lap.hu/keszseg-_es_kepessegfe 
jlesztes/25363879 
www.mod-szer-tar.hu 
www.unesco.org 
www.inclues.org 
http://www.daffodilproject.org/ 
Gyógypedagógia szemle honlapja: http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=100 
Erdélyi Pszichológiai Szemle honlapja: http://epsz.pszichologia.ubbcluj.ro/  
ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola http://www.barczi.hu/ 
Krasznár és fiai könyvesbolt, Budapest http://www.krasznaresfiai.hu/ 
National Dissemination Center for Children with Disabilities http://www.nichcy.org/Pages/Home.aspx 
http://fogyatekos.lap.hu/ 
Oktatáskutató és fejlesztő Intézet www.oki.hu 
Education Resources Information Center http://eric.ed.gov/ 
Gyógypedagógiai fejlesztés, specifikus beavatkozások, differenciálás  
http://keszsegfejlesztes.lap.hu 
http://fejlesztok.hu/ 
http://www.personalisededucationnow.org.uk/ 
 
8.2. Seminar . Metode de predare Observaţii 
Abordări terminologice multiple în dificultăţile de 
învăţare  
 

Dezbaterea, braistorming 

Cauze sociale şi relaţionale care conduc la apariţia 
ramanerilor in urma la citit-scris  

 

.controversă academică, dezbatere 

Formarea deprinderilor de citit – scris (studiu de caz) 
 

Munca în echipe, studiu de caz 

Varsta optima de invatare a citit – scrisului (studiu de 
caz)  
 

Conversația, prezentarea, dezbaterea, 
studiu de caz 

Etapele invatarii citit – scrisului (studiu de caz) Dezbatere, munca în echipe 
Etapa abecedara - inceperea procesului de invatare a 
scris – cititului  
 

munca pe grupe, brainstorming. 

Factorii cognitivi care stau la baza apariţiei  
ramanerilor in urma la citit-scris  
 

Controversă academică, dezbatere 

 

Forme ale dislexiei – disgrafiei (studiu de caz) Studiu de caz, prezentare  
Bibliografie  
Bagdy Emőke, Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  1994 

Bogotariu Paula, Factori de risc în însuşirea  scris-cititului la elevii din clasele I-II., Editura Irco Script, 

2006 

Faber, Adele – Mazlish, Elaine, Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje, Reneszánsz 

Könyvkiadó Kft, Budapest, 2006 

Gordon, Thomas, Tanítsd a gyermeked önfegyelemre! – A „kézi vezérlés” helyett otthon és az iskolában, 

Studium Effektive, Budapest, 1994 



Rudas János, Delfi örökösei, Kairosz Kiadó, 1997 

Sallai Éva, A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a pedagógusszemélyiség 

kialakulásásra, Bölcsészdoktori disszertáció, 1994 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Programul pregătirii academice în cadrul acestei discipline este realizat în concordanţă cu aşteptările 

grupurilor-ţintă 

Cunoştinţele studenţilor cu privire la tipurile de consiliere şi specificul acestora vor fi abordate din 
perspectiva unei analize a posibilităţilor de dirijare şi modelare a personalităţii  
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

Elaborarea unui portofoliu 
cu 10 studii de caz 

  10.4 Curs 

   
Analiza a 10 studii de caz 
din culegerea de texte şi 
rezolvarea a 10 situaţii 
problematice. Analiza se 
face după un model dat. 
Realizarea unui afiş legat 
de conţinutul disciplinei. 

Susţinerea portofoliului 70% 10.5 Seminar/laborator 

Participă activ la 
seminarii,  

Prezenţa la seminarii 30% 

10.7 Standard minim de performanţă 

 Participarea măcar la 80% din ore. 
 Delimitări conceptuale de specialitate 
 Operaţionalizarea termenilor cheie 

Data completării   Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar 

  01.10.2020          dr. Orbán Réka                                        dr. Orbán Réka 

                                               

                                                                  

Data avizării în departament                                Semnătura directorului de departament  

03.10.2020.                                                                                             Lector univ. dr. Péntek Imre 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMĂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

(ÎN LIMBA MAGHIARĂ, LA SATU MARE) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Pedagogii alternative 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector universitar dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector universitar dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6. 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opţ. 

DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 60  

3.8 Total ore pe semestru 96  

3.9 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoașterea teoriilor pedagogice clasice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 Sală de curs, laptop, proiector, difuzoare, conexiune internet, tablă, 

cariocă, flipchart 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de seminar cu mobilier modular, proiector, laptop, cariocă, tablă 

albă, flipchart, difuzoare, posibilităţi de listare şi de fotocopiere 

 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
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C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 

vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă 

C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

 

       

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er
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le

 

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de 

specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în cadrul întregului 

demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a 

materialelor didactice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 
 
 
 
 
 

Studenţii: 
 Să cunoască  caracteristicile pedagogiei alternative 

 Să compare din mai multe aspecte pedagogia tradiţională şi pedagogia 
alternativă 

 Să cunoască conceptele pedagogiei alternative, să utilizeze adecvat în 
diferite contexte 

 Să cunoască specificul şcolilor alternative: Step by step, Waldorf, 
Montessori 

 
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Caracteristicile pedagogiei alternative Conversaţie, 
explicaţie 

 

 Pedagogia la începutul sec. XX. Pragmatismul 
şi John Dewey 

Prelegere interactivă, 
povestire, prezentare. 

 

 Pedagogia lui E. Claparede   

 Critica şcolilor tradiţionale : Activitatea lui 
Ellen Key 

Prelegere interactivă, 
explicaţie, exerciţii 
de asociere 

 

 Viaţa şi activitatea lui Maria Montessori Film  

 Pedagogia şi specificul metodei Montessori Prelegere interactivă, 
demonstraţie, 
conversaţie, activitate 
practică (simulare) 

Metode active, învăţare 
cooperativă 



 Activitatea lui Rudolf Steiner şi Pedagogia 

Waldorf 

Prelegere interactivă, 
explicaţie, 
conversaţie 

Metode active, învăţare 
cooperativă 

 Specificul pedagogiei Waldorf, şcoli şi 
grădiniţe Waldorf în zilele noastre 

Prelegere interactivă, 
conversaţie, 
explicaţie 

Metode active, învăţare 
cooperativă 

 H. Parkhurst şi Plan Dalton, P. Petersen şi Plan 
Jena 

Prelegere interactivă, 
demonstraţie, 
explicaţie 

Metode active, învăţare 
cooperativă 

 A. S. Neil: Summerhill, educaţia antiautoritară Prelegere interactivă, 
demonstraţie, 
explicaţie 

Metode active, învăţare 
cooperativă 

 Pedagogia alternativă Step by step Prelegere interactivă, 
demonstraţie, 
explicaţie 

 

 Şcoli şi grădiniţe Step by step din zilele noastre Prelegere interactivă, 
demonstraţie, 
explicaţie, 
conversaţie 

 

Bibliografie 
*** (2003): Szabadságra nevelés Rudolf Steiner pedagógiája. Waldorf Könyvek II., Török Sándor Waldorf-
pedagógiai Alapítvány, Solymár – Pedagógus-Továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő. 
***Süss fel nap (1999): Alternatív óvodák, iskolák Magyaroszágon. I-II. Soros Alapítvány,. 
***Szemelvények a nevelés történetéből (2000): Szöveggyűjtemény, Nyíregyháza. 
Albulescu, I. (2014): Pedagogii alternative. Editura All, Bucureşti. 
B. Méhes Vera (é.n): Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 
Joiţa, E. (2006): Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Editura  Aramis, Bucureşti. 
Mészáros I. – Németh A. – Pukánszky B. (2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, 
Budapest, 183-336.  
Montessori, M. (1991): Copilul. Editura Cartea Românească, Bucureşti. 
Németh András (1998): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
Oroszné Deák Judit (1996, szerk.): Szemelvények az „Innovatív pedagógiai irányzatok és áramlatok” című 
munkafüzethez. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 
Peter Petersen (1998): A kis Jéna Plan. Osiris Kiadó, Budapest. 
Pukánszky B.- Németh A. (1997): Neveléstörténet.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Letölthető a http://mek.oszk.hu honlapról 
Steiner, R. (1994): Arta educaţiei. Vol. I-II, Editura Triade, Cluj – Napoca.  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Comparaţia pedagogiei clasice cu  pedagogie alternativă Conversaţie, prelegere 

dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici  

 

Pedagogia lui John Dewey- analiză Conversaţie, prelegere 
dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici 

Exerciţii aplicative 

Pedagogia lui Claparede- analiză Demonstraţie, exersare, 
explicaţie, conversaţie  

Muncă individuală, manuale 

Ellen Key: Secolul copiilor- analiză. Critica şcolilor 
tradiţionale 

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici  

 

New School- primul model al pedagogiei alternative Conversaţie, prelegere 
dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 

 



în grupuri mici  

Pedagogia lui Montessori –analiză (Descoperirea copilului 
şi Metoda) 

Conversaţie, prelegere 
dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici  

Cunoştiinţe de teoria şi 
metodologia curriculumului 

Freinet: Tehnicile şcolii moderne Conversaţie, prelegere 
dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici  

 

Pedagogia lui R. Steiner şi pedagogia Waldorf I. Conversaţie, prelegere 
dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici  

 

Pedagogia lui R. Steiner şi pedagogia Waldorf II Conversaţie, prelegere 
dramatizare, , 
cooperare în grupuri 
mici  

 

A. S. Neil: Summerhill, educaţia antiautoritară Conversaţie, prelegere 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici  

 

Pedagogia alternativă Step by step Conversaţie, prelegere 
dramatizare, 
demonstraţie, cooperare 
în grupuri mici  

 

Şcoli şi grădiniţe Step by step din şcolile noastre Demonstraţie, exersare, 
explicaţie, conversaţie 

Muncă individuală 

Bibliografie 
***Süss fel nap (1999): Alternatív óvodák, iskolák Magyaroszágon. I-II. Soros Alapítvány.  
***Szemelvények a nevelés történetéből (2000): Szöveggyűjtemény, Nyíregyháza. 
B. Méhes Vera (é.n): Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 
Bodoni Ágnes (2012): Reformpedagógia. Pedagógusi kompetenciák fejlesztése reform- és alternatív 
pedagógiai módszerek segítségével. Ábel Kiadó, Kolozsvár.  
Mészáros I. – Németh A. – Pukánszky B. (2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, 
Budapest, 183-336.  
Németh András (1998): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
Oroszné Deák Judit (1996, szerk.): Szemelvények az „Innovatív pedagógiai irányzatok és áramlatok” című 
munkafüzethez. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 
Peter Petersen (1998): A kis Jéna Plan. Osiris Kiadó, Budapest. 
Pukánszky B.- Németh A. (1997): Neveléstörténet.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Szabadságra nevelés (2003):. Rudolf Steiner pedagógiája. Waldorf Könyvek II., Török Sándor Waldorf-
pedagógiai Alapítvány, Solymár – Pedagógus-Továbbképzési Módszertani és Információs Központ, 
Pilisborosjenő. 
Winkler Márta (2003): Iskolapélda. Kinek kaloda, kinek fészek. EDGE 2000 Kft., Budapest.  
 
 
 
 
 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

  Conţinutul disciplinei este în conformitate cu informaţiile  considerate relevante de către 
reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei şi metodologiei instruirii; contribuie în mod 
eficient la formarea competenţelor de bază şi a celor transversale prevăzute de formarea institutorilor 
şi educatoarelor din învăţământul primar şi preşcolar. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

Participare activă în 
discuţiile euristice şi în 
dezbateri  

Observare continuă 10.4 Curs 

Cunoştinţe de conţinut: 
cunoaşterea conceptelor 
despre pedagogii 
alternative, utilizarea lor 
adecvată contextului, 
adaptarea practică optimă   

Examen scris 

 
 
 

60% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă: 

susţinerea prelegerii la 

tema aleasă, elaborarea de 

exerciţii, fişe, jocuri de rol 

iniţiate colegilor, 

implicarea în discuţii pe 

temele date  

Observare continuă 
Evaluarea orală 

 
 
 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Curs: 
 să utilizeze în mod adecvat limbajul de specialitate, să aplice în mod adecvat cunoştiinţele teoretice în 

aplicaţii practice  
Seminarii: 
 Participare activă la seminarii – prezenţă de min. 80% -; susţinerea– în colaborare cu colegii – a unei 

activităţi de seminar pe o anumită temă. Documentarea studierii bibliografiei minimale, realizarea 
sarcinilor de seminar   
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01. 10. 2020                Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi                   Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

                                                                                                                                     

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

              03.10.2020                                                          

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la 

Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Proiectarea activităţilor extracurriculare - Curs opţional pachet 6.3. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Baranyai Tünde 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Baranyai Tünde 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 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 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 3 

Examinări  3 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 

 

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 dotată cu mobilier mobil, cu flipchart, calculator (sau laptop), 

videoproiector, instrumente folosite în cadrul seminariilor: diferite obiecte, 

coli A4, A3, A1, marchere, fișe, etc. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de curs dotată cu mobilier mobil, cu flipchart, calculator (sau laptop), 

videoproiector, instrumente folosite în cadrul seminariilor: diferite obiecte, 

coli A4, A3, A1, marchere, etc.  



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

om
p

et
en

ţe
 p

ro
fe
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C2 Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 

preşcolar 

C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă 

C5 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / 

grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 

C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Pedagogia timpului liber, activităţi 
extracurriculare - delimitări conceptuale 

 Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia 

 

2.  Rolul activităților extracurriculare 
 

Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia, 

 

3. Instituțiile pedagogiei timpului liber Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia 

 

4. Tipurile activităților extracurriculare 1 - din 

perspectiva gradului de libertate  

Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia 

 

5. Tipurile activităților extracurriculare 2 - din 

perspectiva orientării pedagogice 

Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia. 

 

6. Aspectele metodice ale excursiilor Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia 

 

7. Aspectele metodice ale taberelor școlare Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea capacităţii de a proiecta, a organiza, a desfăşura o activitate 
extracurriculară;  
Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor extracurriculare.  
 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Capacitatea de a organiza  activităţi extracurriculare 
 Să analizeze o activitate extracurriculară pentru a identifica punctele 

tari şi punctele slabe ale acesteia;  
 Să proiecteze o situaţie de învăţare în  cadrul unei activităţi 

extracurriculare 
 Să evalueze eficienţa procesului de învăţare în activităţile 

extracurriculare;  
 Să desfăşoare activitatea didactică într-un mod care stimulează 

creativitatea, gândirea critică şi învăţarea formativă proprie şi a 
copiilor;  

 



8. Aspectele metodice ale cercurilor școlare  Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia 

 

9. Aspectele metodice ale activităților 
extracurriculare complexe 

Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia 

 

10. Programul Școala Altfel 1: Cadru legislativ și 
organizatoric 

Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia. 

 

11.  Programul Școala Altfel 2:  proiectare, 
organizare, derulare și evaluare 

Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia. 

 

12. Rolul cadrului didactic în activitățile 
extracurriculare 

Prezentarea, dezbaterea, 
explicaţia. 

 

Bibliografie  
 Birta-Székely Noémi, Demény Piroska (2016, szerk.): Iskola? Másként! Tanári kézikönyv. Egyetemi 

Műhely kiadó, Kolozsvár. 

 Baranyai Tünde – Stark Gabriella (2013): Mennyi pedagógia…In: Segítő foglalkozásúak kézikönyve. 
Fiatalok Kulturális Szövetsége Egyesület, Nyíregyháza. 9–39. 

 Bodor Tamás: Táborszervezés, táborvezetés ifjúságsegítőknek és érdeklődőknek. Logo füzetek 3. 
Szombathely, 2006.  

 Cozărescu, Mihaela (2005(: Pedagogia timpului liber. Editura Cartea Universitaria, Bucureşti.  

 Covey, Stephen R (2000): Managementul timpului sau Cum ne stabilim priorităţile, Ed.: Alfa, 
Bucureşti. 

 Hagymási Éva (2005): A szabadidő pedagógia kérdései. Nyíregyháza.  

 Kispéter Andrea – Sövényházi Edit (2008): Élménypedagógia. Csapatépítő játékok. Bába és Társai 
Kiadó. Gaál Gabriella, Jászi Éva (é. n.) Nevelési feladatok a tanórán és tanítási órán kívül. In: 
Pedagógusmesterség. Online tananyag. 
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/hunline_pedpszi/16_pedagogus_mesterseg/index.html 

 Kovácsné Dr. Bakosi Éva (2012): A szabadidő pedagógiai kérdéseihez. HURO-1001/268/2.3.1., 2012. 
http://socprof.partium.ro/Documents/Training%20material%201.pdf 

 Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 

 Lazar V. , Carasel A. (2007): Psihopedagogia activităţilor extracurriculare. Editura Arves, Craiova. 

 Liddle, Mathew (2008): Tanítani a taníthatatlant: Élménypedagógiai Kézikönyv. Pressley Ridge.   

 Lovász Cecilia – Sőregi Viktor (coord., 2009): Több mint játék. Szabadtéri játékok gyermekeknek és  
fiataloknak. Természetjáró fiatalok szövetsége, Budapest.  

 Lovász Károly (2005): Élménypedagógia. A teljességre nevelés művészete.Lectum kiadó. 

 Hoffman Judit (2006, szerk.): A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdése. Comenius Bt. 
Pécs. 

 Mihály Ildikó (2003): Iskolások, iskolák és szabadidő. Új Pedagógiai Szemle, április.  

 Muskovits István (szerk., 2005). Szabadidő-kalauz. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest. 

 Szállassy Noémi, Iuga-Gombos Márta (2017, szerk): Gyertek velünk múzeumba! Múzeumpedagógiai 
kézikönyv. Ábel Kiadó, Kolozsvár.  

 Szucsik Ágnes (2010): A szabadidő-szervezés pedagógiai vonatkozásai. 
http://www.szake.suli.hu/2010/10/a-szabadido-szervezes-pedagogiai-vonatkozasai/ 

 Plenkovic, Juraj (2010). Szabadidő a kommunikációs – pedagógiai folyamatban. Katolikus 
Pedagógia. 1. 240–243. 

 Voiculescu, Elena (2002): Dimensiuni ale timpului liber al elevilor din învăţământul liceal, Buletin 
Ştiinţific Seria A, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Vol. XII, Universitatea de Nord Baia 
Mare. 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Pedagogia timpului liber, activităţi 
extracurriculare - delimitări conceptuale 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming. 

 

2.  Rolul activităților extracurriculare 
 

Conversația, prezentarea, 

dezbaterea, explicația, jocul, 

munca pe grupe, brainstorming 

 

3. Instituțiile pedagogiei timpului liber Conversația, prezentarea, 

dezbaterea, explicația, jocul, 

munca pe grupe, brainstorming 

 

4. Tipurile activităților extracurriculare 1 - din 
perspectiva gradului de libertate  
 
 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming  

 

5. Tipurile activităților extracurriculare 2 - din 
perspectiva orientării pedagogice 
 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming 

 

6. Proiectarea excursiilor 
 
 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming 

 

7. Proiectarea taberelor școlare Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming  

 

8. Proiectarea cercurilor școlare Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming 

 

9. Proiectarea activităților extracurriculare 
complexe 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming 

 

10. Programul Școala Altfel 1: Cadru legislativ 
și organizatoric 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming 

 

11.  Programul Școala Altfel 2:  proiectare, 
organizare, derulare și evaluare 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming 

 

12. Rolul cadrului didactic în activitățile 
extracurriculare 

Conversația, prezentarea, 
dezbaterea, explicația, jocul, 
munca pe grupe, brainstorming 

 

Bibliografie 
 

 Birta-Székely Noémi, Demény Piroska (2016, szerk.): Iskola? Másként! Tanári kézikönyv. Egyetemi 
Műhely kiadó, Kolozsvár. 

 Baranyai Tünde – Stark Gabriella (2013): Mennyi pedagógia…In: Segítő foglalkozásúak kézikönyve. 
Fiatalok Kulturális Szövetsége Egyesület, Nyíregyháza. 9–39. 

 Bodor Tamás: Táborszervezés, táborvezetés ifjúságsegítőknek és érdeklődőknek. Logo füzetek 3. 
Szombathely, 2006.  

 Cozărescu, Mihaela (2005(: Pedagogia timpului liber. Editura Cartea Universitaria, Bucureşti.  

 Covey, Stephen R (2000): Managementul timpului sau Cum ne stabilim priorităţile, Ed.: Alfa, 
Bucureşti. 

 Hagymási Éva (2005): A szabadidő pedagógia kérdései. Nyíregyháza.  



 Kispéter Andrea – Sövényházi Edit (2008): Élménypedagógia. Csapatépítő játékok. Bába és Társai 
Kiadó. Gaál Gabriella, Jászi Éva (é. n.) Nevelési feladatok a tanórán és tanítási órán kívül. In: 
Pedagógusmesterség. Online tananyag. 
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/hunline_pedpszi/16_pedagogus_mesterseg/index.html 

 Kovácsné Dr. Bakosi Éva (2012): A szabadidő pedagógiai kérdéseihez. HURO-1001/268/2.3.1., 2012. 
http://socprof.partium.ro/Documents/Training%20material%201.pdf 

 Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 

 Lazar V. , Carasel A. (2007): Psihopedagogia activităţilor extracurriculare. Editura Arves, Craiova. 

 Liddle, Mathew (2008): Tanítani a taníthatatlant: Élménypedagógiai Kézikönyv. Pressley Ridge.   

 Lovász Cecilia – Sőregi Viktor (coord., 2009): Több mint játék. Szabadtéri játékok gyermekeknek és  
fiataloknak. Természetjáró fiatalok szövetsége, Budapest.  

 Lovász Károly (2005): Élménypedagógia. A teljességre nevelés művészete.Lectum kiadó. 

 Hoffman Judit (2006, szerk.): A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdése. Comenius Bt. 
Pécs. 

 Mihály Ildikó (2003): Iskolások, iskolák és szabadidő. Új Pedagógiai Szemle, április.  

 Muskovits István (szerk., 2005). Szabadidő-kalauz. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest. 

 Szállassy Noémi, Iuga-Gombos Márta (2017, szerk): Gyertek velünk múzeumba! Múzeumpedagógiai 
kézikönyv. Ábel Kiadó, Kolozsvár.  

 Szucsik Ágnes (2010): A szabadidő-szervezés pedagógiai vonatkozásai. 
http://www.szake.suli.hu/2010/10/a-szabadido-szervezes-pedagogiai-vonatkozasai/ 

 Plenkovic, Juraj (2010). Szabadidő a kommunikációs – pedagógiai folyamatban. Katolikus 
Pedagógia. 1. 240–243. 

 Voiculescu, Elena (2002): Dimensiuni ale timpului liber al elevilor din învăţământul liceal, Buletin Ştiinţific 
Seria A, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Vol. XII, Universitatea de Nord Baia Mare.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Modul de parcurgere al conținuturilor disciplinei  este în concordanță cu concepția învățării 

experienţiale, care necesită implicarea activă a studenților în procesul de învățare.  
 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea conceptelor cheie ale 
activităților extracurriculare 
Aplicarea în practică a proiectării 
activităților extracurriculare 

Examen oral 70% 

10.5 Seminar/laborator -Proiectarea detaliată a 
săptămânii Școala Altfel ---
Implicarea activă în activitățile 
Programului Școala Altfel la 
unitatea de aplicație 
-Proiectarea și derularea unei 
activități complexe de pedagogie 
experiențială 

Susţinerea 
portofoliului 

20% 



Participare activă la seminarii, 
dovadă de respect faţă de ceilalţi, 
comunicare adecvată situaţiei, 
deschidere faţă de conţinutul 
activităţilor întreprinse. 
 

Prezenţa la seminarii 10% 

10.8 Standard minim de performanţă 

 Participarea măcar la 80% din ore. 
 Proiectarea corectă a activităţilor extracurriculare (Săptămâna Școala Altfel, activitatea complexă de 

pedagogie experiențială) 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 
seminar 

01.10.2020 Dr. Baranyai Tünde 
 

 

 
Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 
 
03.10.2020 

Dr. Péntek Imre 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca 

 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactica Aplicată  

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educației 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu 

Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Educaţie pentru sănătate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ. dr. Szallassy Noemi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ. dr. Szallassy Noemi 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Disciplină 

optionala, pachet 

6.3 DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 6 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice educaţiei pentru 

sanatate 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului  sală echipată cu calculator, videoproiector, tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 sală echipată cu scaune mobile şi diferite instrumente audiovizuale: 

videoproiector, CD, boxe audio 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

on
a

le
 

 

 C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 
activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă  

 C5 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri 
educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 

 C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie: corpul uman, părţi 
componente, localizarea organelor interne. Întocmirea şi 
prezentarea unei planşe cu localizarea organelor interne în 
corp (muncă în grup) 

Prelegere, muncă în 
grup. 

 

2. Igiena personală şi reguli de igienă intimă. Redactarea 
unei fişe de lucru privind cele mai importante reguli de 
igienă (muncă individuală) 

prelegere, muncă 
individuală 

 

3. Vaccinări şi importanţa lor, parazitoze frecvente la copii, 

boli transmise de animale. Discuţii pe baza temelor 

abordate 

prelegere, conversația  

4. Boli cauzate de lipsa de igienă (diaree, hepatită), gripa şi 

virozele respiratorii. Studiu de caz: prezentarea unor 

epidemii recente (gripa porcină, virusul H1N1) 

prelgere, studiu de caz  

5. Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei. 
Curba capacităţii de efort. Întocmirea unui plan de 
activitate pentru elevii de diferite vârste (muncă 
cooperativă) 

prelegere, conversația, 
munca în grup 

 

6. Tipuri de alimente, efectele alimentaţiei unilaterale, a 
excesului de dulciuri, piramida alimentaţiei sănătoase 
Întocmirea unui plan de activitate pentru elevii de diferite 
vârste (muncă cooperativă) 

prelegere, conversația, 
munca în grup 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 dezvoltarea unui comportament de protejare a sănătăţii personale, formarea şi 
dezvoltarea competenţelor studenţilor de proiectare, organizare şi 
implementare a unor activităţi de educatie pentru sanatate  

 sensibilizarea lor faţă de starea sanatatii 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 să fie capabili de a identifica tipuri de boli şi pericolul acestora pentru 
sănătate 

 să descrie beneficiile alimentaţiei sănătoase, a odihnei şi a activităţii fizice 
 să dezvolte relaţii sănătoase interpersonale 
 să se implice în activităţi de prevenire şi combatere a factorilor de risc asupra 

sănătăţii; 



7. Drepturile consumatorilor, raportul calitate-preţ în 
alegerea alimentelor. Întocmirea unui chestionar referitor la 
obiceiurile de cumpărare a alimentelor de către 
consumatori. Sfaturi de cumpărare eco-conştiente 
(investigaţie) 

prelgere, investigația  

8. Atitudini, mituri legate de sexualizare, infecţii cu 
transmitere sexuală. Dezbateri pe baza temelor abordate 

Prelegere, conversația, 
discuția 

 

9. Impactul vieţii sexuale asupra viitorului, comunicare şi 
responsabilitate în viaţa de cuplu. Dezbateri pe baza 
temelor abordate 

prelegere, conversația  

10. Consumul de droguri, efecte nocive asupra 

organismului, comportamente cu risc Prezentarea unor 

campanii de prevenire şi combatere a consumului de 

droguri şi a posibilităţilor de implicare în acestea 

prelegere,   

11. Jocul: între dinamism şi agresivitate, abuzul adulţilor 

asupra copiilor. Violenţa în familie, efectul ei asupra 

copiilor, modalităţi de prevenire a agresivităţii Modalităţi 

de aplanare şi soluţionare ale conflictului: prezentare, 

muncă în grup 

muncă în grup, 
prezentare 

 

12. Legislaţia cu privire la drepturile copiilor şi a familiei, 
servicii de protecţie a copilului şi de prevenire a violenţei în 
familie. Dezbateri pe baza temelor abordate 

  

13. Elemente de bioetică: eugenie, eutanasie. Sfaturi 
genetice. Argumente pro şi contra privind eutanasia, 
avortul, etc. (muncă în grup) 

conversația, muncă în 
grup 

 

14. Reguli de prim ajutor. Prim ajutor în caz de accident - 
joc de rol 

prelegere, joc de rol  

Bibliografie 
1. Andics L.:Alapfokú és közúti elsősegély, SubRosa Kiadó, Budapest 2000 
2. Buda Mariann.: Tehetünk ellene? – A gyermeki agresszió, Dinasztia Tankonyvkiadó, 2005 
3. Ferenczi Z.: Drogprevenció, pedagógus, iskola, ELTE Eötvös Kiadó, 2003 
4. Jamrik Kiss Edit: Egészség-mozaik 1, 2005 
5. Keicher, U. Gyermekbetegségek gyorskeresője, M-Érték Kiadó, Budapest  
6. Kessler J., Kis E. 2000. Az emberi test anatómiája, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár  
7. Koronczai – Hollósi: A szexualitás egészségkönyve, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 
8. Kovács J.: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina könyvkiadó. Budapest, 2006 
9. Meleg Csilla (1988): Kinek érték az egészség és kinek nem? In: Életmód – Művelődés – Gazdaság. II. kötet. 
10. TIT Budapest, 345–356. 
11. Meleg Csilla (1991): Egészségérték és intézményes befolyásolás. Társadalomkutatás, 2–3. sz. 81–89. 
12. Meleg Csilla (1998): Az egészség értékrendszerünkben elfoglalt helye. Egészségnevelés, 4. sz. 155–159. 
13. Meleg Csilla (1999): Az iskolarendszer és az oktatás szerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek 

közvetítésében. 
14. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 64–75. 
15. Meleg Cs.: Egészségnevelés és egészségfejlesztés, Új Pedagógiai Szemle 6, 1997.  
16. Mészáros Judit - Simon Tamás: Egészségnevelés, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1997  
17. Rodler I. (szerk.): Táplálkozási ajánlások a felnőtt magyarországi lakosság számára, kiadta az Egészséges 

Nemzetért Népegészségügyi Program, 2001 
18. Rose, Ingrid: Az iskolai erőszak, Oriold es Tarsai Kft, 2010 
19. Segédlet az iskolai egészségnevelési és egészségfejlesztési program elkészitéséhez, Oktatási Minisztérium, 

2004 
20. Szekszárdi J.: Új utak és módok - Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához, Dinasztia 

Kiadó, 2008  
21. Veczkó J. Gyermek- és ifjúságvédelem - Család- és gyermekérdekek, APC Stúdió, 2002 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie: corpul uman, părţi 
componente, localizarea organelor interne. Întocmirea şi 
prezentarea unei planşe cu localizarea organelor interne în 
corp (muncă în grup) 

Discuţii, muncă în grup  

2. Igiena personală şi reguli de igienă intimă. Redactarea 
unei fişe de lucru privind cele mai importante reguli de 
igienă (muncă individuală) 

Discuţii, muncă 
individuală 

 

3. Vaccinări şi importanţa lor, parazitoze frecvente la copii, 

boli transmise de animale. Discuţii pe baza temelor 

abordate 

Discuţii, muncă în grup  

4. Boli cauzate de lipsa de igienă (diaree, hepatită), gripa şi 

virozele respiratorii. Studiu de caz: prezentarea unor 

epidemii recente (gripa porcină, virusul H1N1) 

Discuţii, muncă în grup  

5. Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei. 
Curba capacităţii de efort. Întocmirea unui plan de 
activitate pentru elevii de diferite vârste (muncă 
cooperativă) 

Discuţii, muncă în grup  

6. Tipuri de alimente, efectele alimentaţiei unilaterale, a 
excesului de dulciuri, piramida alimentaţiei sănătoase 
Întocmirea unui plan de activitate pentru elevii de diferite 
vârste (muncă cooperativă) 

Discuţii, muncă 
cooperativă 

 

7. Drepturile consumatorilor, raportul calitate-preţ în 
alegerea alimentelor. Întocmirea unui chestionar referitor la 
obiceiurile de cumpărare a alimentelor de către 
consumatori. Sfaturi de cumpărare eco-conştiente 
(investigaţie) 

Discuţii, muncă în grup  

8. Atitudini, mituri legate de sexualizare, infecţii cu 
transmitere sexuală. Dezbateri pe baza temelor abordate 

Discuţii, muncă în grup  

9. Impactul vieţii sexuale asupra viitorului, comunicare şi 
responsabilitate în viaţa de cuplu. Dezbateri pe baza 
temelor abordate 

Discuţii, muncă în grup  

10. Consumul de droguri, efecte nocive asupra 

organismului, comportamente cu risc Prezentarea unor 

campanii de prevenire şi combatere a consumului de 

droguri şi a posibilităţilor de implicare în acestea 

Discuţii, muncă 
individuală 

 

11. Jocul: între dinamism şi agresivitate, abuzul adulţilor 

asupra copiilor. Violenţa în familie, efectul ei asupra 

copiilor, modalităţi de prevenire a agresivităţii Modalităţi 

de aplanare şi soluţionare ale conflictului: prezentare, 

muncă în grup 

Discuţii, muncă în grup  

12. Legislaţia cu privire la drepturile copiilor şi a familiei, 
servicii de protecţie a copilului şi de prevenire a violenţei în 
familie. Dezbateri pe baza temelor abordate 

Discuţii, muncă în grup  

13. Elemente de bioetică: eugenie, eutanasie. Sfaturi 
genetice. Argumente pro şi contra privind eutanasia, 
avortul, etc. (muncă în grup) 

Discuţii, muncă în grup  

14. Reguli de prim ajutor. Prim ajutor în caz de accident - 
joc de rol 
 
 

Discuţii, joc de rol  

Bibliografie 
22. Andics L.:Alapfokú és közúti elsősegély, SubRosa Kiadó, Budapest 2000 
23. Buda Mariann.: Tehetünk ellene? – A gyermeki agresszió, Dinasztia Tankonyvkiadó, 2005 
24. Ferenczi Z.: Drogprevenció, pedagógus, iskola, ELTE Eötvös Kiadó, 2003 



25. Jamrik Kiss Edit: Egészség-mozaik 1, 2005 
26. Keicher, U. Gyermekbetegségek gyorskeresője, M-Érték Kiadó, Budapest  
27. Kessler J., Kis E. 2000. Az emberi test anatómiája, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár  
28. Koronczai – Hollósi: A szexualitás egészségkönyve, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 
29. Kovács J.: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina könyvkiadó. Budapest, 2006 
30. Meleg Csilla (1988): Kinek érték az egészség és kinek nem? In: Életmód – Művelődés – Gazdaság. II. kötet. 
31. TIT Budapest, 345–356. 
32. Meleg Csilla (1991): Egészségérték és intézményes befolyásolás. Társadalomkutatás, 2–3. sz. 81–89. 
33. Meleg Csilla (1998): Az egészség értékrendszerünkben elfoglalt helye. Egészségnevelés, 4. sz. 155–159. 
34. Meleg Csilla (1999): Az iskolarendszer és az oktatás szerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek 

közvetítésében. 
35. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 64–75. 
36. Meleg Cs.: Egészségnevelés és egészségfejlesztés, Új Pedagógiai Szemle 6, 1997.  
37. Mészáros Judit - Simon Tamás: Egészségnevelés, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1997  
38. Rodler I. (szerk.): Táplálkozási ajánlások a felnőtt magyarországi lakosság számára, kiadta az Egészséges 

Nemzetért Népegészségügyi Program, 2001 
39. Rose, Ingrid: Az iskolai erőszak, Oriold es Tarsai Kft, 2010 
40. Segédlet az iskolai egészségnevelési és egészségfejlesztési program elkészitéséhez, Oktatási Minisztérium, 

2004 
41. Szekszárdi J.: Új utak és módok - Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához, Dinasztia 

Kiadó, 2008  
42. Veczkó J. Gyermek- és ifjúságvédelem - Család- és gyermekérdekek, APC Stúdió, 2002 

   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Acumularea unor cunoştinţe şi realizarea unor deprinderi, care îi va ajuta pe viitorii pedagogi în organizarea 
unor activităţi captivante, motivante şi stimulante pentru educatia pentru sanatate 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs Cunoaşterea conceptelor 

legate de educaţia sănătăţii 
 50% 

10.5 Seminar/laborator Susţinerea unei prezentări 
legate de o temă dată, 
evaluarea muncii în grup şi 
individuală, participarea 
activă la seminarii 

Sinteza activităţii de seminar  50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 participare activă la seminar (prezenţa obligatorie 80%, susţinerea unei lucrări, evaluarea muncii în grup) 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

   01.10.2020.   

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

        03.10.2020.                                                                         lector univ. dr. Péntek Imre 

        

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la 

Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Pedagogie muzeală - Curs opţional pachet 6.3. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Toth Szilard 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Toth Szilard 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 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 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 3 

Examinări  3 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 

 

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 dotată cu mobilier mobil, cu flipchart, calculator (sau laptop), 

videoproiector, instrumente folosite în cadrul seminariilor: diferite obiecte, 

coli A4, A3, A1, marchere, fișe, etc. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de curs dotată cu mobilier mobil, cu flipchart, calculator (sau laptop), 

videoproiector, instrumente folosite în cadrul seminariilor: diferite obiecte, 

coli A4, A3, A1, marchere, etc.  



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

om
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
on

al
e C1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 

vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă 

C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă 

C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor pedagogiei muzeale pe tot parcursul vieţii, în vederea 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Istoricul apariției pedagogiei muzeale.      
      Importanța și scopul pedagogiei muzeale.   
      Aspecte actuale 

Conversaţie, explicaţie 

2.  Caracteristicile pedagogiei muzeale. Legătura   
     dintre muzeu ș i educație 

Prelegere interactivă, 
povestire, prezentare 

3. Educația muzeală – valențe și obiective.   
      Pledoarie pentru o „didactică” a spațiului   
      muzeal. Folosirea spațiului muzeal din punctul   
      de vedere al educatorului 

Prelegere interactivă, 
explicaţie 

4. Locul pedagogiei muzeale în rândul     
      pedagogiilor alternative 

Prelegere interactivă, 
explicaţie, exerc de 
asociere 

5. Aspectele educației culturii vizuale în spațiul   
      muzeal 

Film, discuţii 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de 
concepte de specialitate. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Studenţii:  

-Să cunoască caracteristicile pedagogiei muzeale  

-Să compare din mai multe aspecte pedagogia clasică şi pedagogia muzeală  

-Să cunoască conceptele pedagogiei muzeale, să le utilizeze adecvat în 

diferite contexte  

-Să cunoască specificul educației muzeale 



6.   Competențe generice cu dimensiuni subsecvente 
       - Cunoaştere 
       - Abilităţi 
       - Valori, atitudini, sentimente 
       - Creativitate, inspiraţie, bucurie 

Prelegere interactivă, 
demonstraţie, conversaţie 

6. Comportamentul (în prezent și în viitor, dar prin       
      raportare la trecut) în educația muzeală. Relația     
      formal-nonformal-informal în educația muzeală 

Prelegere interactivă, 
explicaţie, conversaţie 

8.   Muzeul – mediu de generare a cunoașterii    
      didactice și de reinterpretare a lumii 

Film, discuţii 

9.   „Virtuți” didactice ale muzeului virtual 
Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie 

 

10. Comparaţia pedagogiei clasice cu cea muzeală.    
       Diferențe specifice dintre educația din școală și   

         cea din muzeu.  Mijloace ale pedagogiei    
         muzeale: obiecte, materiale tipărite și materiale          
         didactice 

Prelegere interactivă,  
explicaţie 

 

11. Lecția în muzeu. FAI în muzeu. Activități în   
       muzeu 

Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie 

 

12. Evaluarea activității elevilor în cadrul educației  
        muzeale. Opinii despre realizarea educației     
        muzeale de pretutindeni 

Prelegere interactivă, 
demonstraţie, explicaţie, 
film 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1.    Conceptul și obiectivele pedagogiei muzeale Conversaţie, demonstraţie 
2.    Învățare în muzeu Conversaţie, dramatizare, 

demonstraţie, cooperare în 
grupuri mici, film 

  3.   Grupul țintă al pedagogiei muzeale Demonstraţie, exersare, 
explicaţie, conversaţie 
 

 



4. Instrucție în muzeu. Procesul educațional în   
      muzeu și proiectarea acesteia 

Conversaţie, prelegere, 
dramatizare, demonstraţie, 
cooperare în grupuri mici 

5. Dezvoltarea competențelor:  
- de comunicare în limba maternă 
- de self conscientniss estetic și de artă, al     

                  al expresivității  
            -    de inițiativă și antreprenoriale 

Conversaţie, 
demonstraţie, cooperare în 
grupuri mici 

6.   Metodele pedagogiei muzeale Demonstraţie, explicaţie 
conversaţie, prezentare 
ppt 

7.  Comunicarea verbală Exerciţii aplicative 
8.  Jocul (de rol) Exerciţii aplicative 
9.  Descoperirea Exerciţii aplicative  

10. Metoda demonstrației – obiecte narrative Exerciţii aplicative  
11. Rezolvarea individuală de probleme legate de     
     obiecte, întrebări dirijate cu FAI 

Exerciţii aplicative  

12. Muncă frontală, de grupă și individuală. Folosirea   
      unor metode din pedagogiile alternative în cadrul    
      demersurilor din pedagogia muzeală 

Exerciţii aplicative  
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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 conformitate cu informaţiile considerate relevante de către 
reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei şi metodologiei instruirii; contribuie în mod 
eficient la formarea competenţelor de bază şi a celor transversale prevăzute de formarea institutorilor şi 
educatoarelor din învăţământul primar şi preşcolar. 

 
 
 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

Participare activă în discuţiile 
euristice şi în dezbateri  

Observare continuă 10.4 Curs 

Cunoştinţe de conţinut: 
cunoaşterea conceptelor despre 
pedagogia muzeală, utilizarea 
adecvată a contextului, adaptarea 
practică optimă 

Examen scris 

 
 
            50% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă: susţinerea 
prelegerii la tema aleasă, 
elaborarea de exerciţii, fişe, jocuri 
de rol iniţiate colegilor,implicarea 
în discuţii pe temele date 

Observare continuă 
Evaluare orală 

             50% 

10.9 Standard minim de performanţă 
Curs: 
Să utilizeze în mod adecvat limbajul de specialitate, să aplice în mod adecvat cunoştiinţele teoretice în 
aplicaţii practice 
Seminar:  
Participare activă la seminarii – prezenţă de min. 80% -; susţinerea– în colaborare cu colegii – a unei 
activităţi de seminar pe o anumită temă. Documentare studierii bibliografiei minimale, realizarea sarcinilor 
de seminar 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 
seminar 

01.10.2020  
              

 
 
 
 

 
Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 
 
03.10.2020 

Dr. Péntek Imre 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 



 


