
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 

Fundamentele pedagogiei 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat 4 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 98 

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  Proiector, laptop, conexiune internet, CD 



 
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.  

 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

 

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 
Introducere în pedagogie.Pedagogia ca ştiinţă. prelegere, conversaţie  
Raportul dintre teorie şi practică în pedagogie.  prelegere, tehnici de 

cooperare 
 

Formele educaţiei (formal, nonformal, informal) prelegere, conversaţie  
Specificul educaţiei prelegere  
Educaţia şi educabilitatea. Rolul factorilor genetici în 
dezvoltarea personalităţii. 

prelegere, dezbaterea  

Rolul mediului în dezvoltarea personalităţii. prelegere, conversaţia  

cursului 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Proiector, laptop, conexiune internet, CD, flipchart, marker 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Familiarizarea studenților cu conceptele cheie ale stiințelor 
educației, conștientizarea trăsăturilor cheie ale procesului 
educativ. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Cunoaşterea criteriilor de clasificare în domeniul ştiinţelor 
educaţiei 

 Analiza procesului de dezvoltare a personalităţii la copiii preşcolari 
şi şcolari 

 Cunoaşterea şi aplicarea conceptelor de bază în cadrul procesului 
educativ 

 Identificarea și conștientizarea conceptului de educație 
 Analiza obiectivelor educaţionale 
 Cunoaşterea laturilor educaţiei. 



Rolul activității în dezvoltarea personalităţii prelegere  
Educaţia de sine şi educaţia permanentă prelegere, explicaţia, 

brainstorming 
 

Trăsăturile educației. prelegere  
Personalitatea şi statutul pedagogului. Stiluri de educare prelegere, joc de rol, 

dezbatere 
 

Caracterul sistematic al educaţiei prelegere  
Scopurile, obiectivele educaţiei prelegere, munca pe grupe  
Educația bazată pe competențe prelegere  
Metodele educației prelegere, conversaţia, 

dezbaterea 
 

Bibliografie 
Birta-Székely Noémi – Fóris-Ferenczi Rita (szerk., 2007): Pedagógiai kézikönyv. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
Birta-Székely Noémi (2006): Tanárok pedagógiai műveltsége. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
Birta-Székely Noémi (2010): A pedagógia alapjaitól az oktatás elméletéig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
Bocoş, M., Jucan, D. (2008): Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului., Editura 
Paralela 45, Piteşti  
Chiş, V. (2002): Provocările pedagogiei contemporane. Editura Presa Universitară Clujeană, 
ClujNapoca.  
Cucoş, C. (1996): Pedagogie. Editura Polirom, Iaşi.  
Czike Bernadett (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, pp. 28-53. 
F. Kron: Pedagógia, Osiris, Budapest, 1997 
Falus Iván (szerk.)(1998): Didaktika, Nt, Bp., (A pedagógus fejezet)  
Ferenczi Gyula - Fodor László: A pedagógia tudományelméleti alapjai, Studium Könyvkiadó, Kolozsvár, 
1993 (22-38. o.) 
Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár. 
Ionescu, M., Chiş V. (coord., 2001): Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor. Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  
Kozma Béla: A pedagógia alapjai  - Pedagógia I., Comenius Bt, Pécs, 1996 (17-32 o.) 
Mészáros Aranka (2004, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó. pp. 
360-384 

Péter Lilla (2009): Bevezetés a pedagógiába. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 
Bibliografie facultativă 
Antonesei, L. (2001): O introducere în pedagogie: dimensiunile axiologice şi transdisciplinare ale 
educaţiei. Polirom, Iaşi 
Monteil, J-M. (1997): Educaţie şi formare. Editura Polirom, Iaşi.  
N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 
pp.418- 444.  
Păun, E., Potolea, D., (2002): Ştiinţele educaţiei. Structuri, conţinuturi, tehnici. Editura Polirom, Iaşi. 
Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (13-78. o.) 
Radu, I., T. , Ezechil, L. (2007): Pedagogie – fundamente teoretice. Editura V&I Integral, Bucureşti. 
Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (13-78. o.) 
Radu, I., T. , Ezechil, L. (2007): Pedagogie – fundamente teoretice. Editura V&I Integral, Bucureşti. 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminar introductiv   
Metafore în educaţie.  Conştientizarea preconcepţiilor 
despre educaţie. 

brainstorming, muncă în 
grup 

 

Necesitatea şi posibilitatea educaţiei prelucrarea literaturii de 
specialitate 

 

Statutul şi rolul pedagogului muncă în grup, jod de rol  



Alternative educaționale prezentare, dezbatere, 
muncă individuală 

 

Rolul media în educaţie dezbatere  
Școala ideală muncă în grup  
Bibliografie 
Birta-Székely Noémi – Fóris-Ferenczi Rita (szerk., 200 7): Pedagógiai kézikönyv. Ábel Kiadó, Kolozsvár.. 

Czike Bernadett (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 28-53. 
Birta-Székely Noémi (2006): Tanárok pedagógiai műveltsége. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
Birta-Székely Noémi (2010): A pedagógia alapjaitól az oktatás elméletéig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 
418- 444. 

Mészáros Aranka (2004, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó. 
360-384 
Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus 
Tankönyvkiadó Kft. Debrecen. 

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 

Cunoaşterea limbajului de 
specialitate 
Înţelegerea conceptelor 
legate de ştiinţele 
educaţiei 

Examen scris 70% 10.4 Curs 

   
Participare activă la 
seminare, întocmirea 
portofoliului, prezentarea 
unei şcoli alternative 
contemporane 

Observare continuă, 
analiza şi punctarea 
activităţii de seminar 

30% 10.5 Seminar/laborator 

 Observare continuă  
10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşte limbajul de specialitate 
 Cunoaşte şi interpretează noţiunile de bază din domeniul educaţiei 
 Cunoaşte şi recunoaşte elementele componente ale procesului educativ  
 Cunoaşte şi înţelege relaţiile de interdependenţă dintre elementele procesului educativ 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2019                              dr. Szabo Thalmeiner Noemi     dr. Szabo Thalmeiner Noemi   

           Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

                        01.10.2019.                    Lector univ. dr. Péntek Imre  



                        FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 

1.5 Ciclul de studii CicIul I. (BA)- Licenţă 

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 

Psihologie generală şi a personalităţii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Szabó  Kinga  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect. Univ. Dr. Szabó  Kinga 

2.4 Anul de  

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Ex. 2.7 Regimul 

disciplinei 

Disciplină fundamentală 

 

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 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

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

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

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.8 Total ore pe semestru 98 

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 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

on
al

e 

 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
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

 Aplicarea normelor și principiilor profesionale bazate pe alegerea clară de valori care reflectă 

cunoștințe de nivel înalt din domeniul științelor educaționale  

 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) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Proiector, laptop, difuzor, conectivitate internet, CD 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Proiector, laptop, difuzor, conectivitate internet , CD, flipchart, marker 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Operarea cu concepte specifice managementului clasei în diferite situaţii 

educaţionale specifice învăţământului preşcolar/primar. 

 Sesizarea şi analizarea problemelor /dificultăţilor personale ale 

preşcolarilor/ şcolarilor mici/elevilor/altor grupuri şi categorii de persoane, 

privind dezvoltarea lor socială şi emoţională şi dirijarea comportamentului 

acestora pentru eliminarea acestor probleme 

 Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare 

sistematică a practicilor profesionale proprii. 

 Aplicarea unor metode ştiinţifice specifice ştiinţelor educaţiei în 

desfăşurarea unor cercetări empirice asupra problemelor educaţionale din 

grupa de preşcolari/clasa de elevi. 

 Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor 

descoperiri din cercetarea în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

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

de concepte de specialitate. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Asigurarea unui bagaj de cunoştinţe declarative şi procedurale care să 

permită o activitate eficientă în domeniile aplicative psihologice 

 Identificarea problematicii psihologiei generale, însuşirea şi aprofundarea 

noţiunilor psihologiei moderne 

 Conceperea problemelor principale ale psihologiei generale, curentele şi 

paradigmele existente, legiile fundamentale ale psihicului uman. 

Conceperea modelelor de organizare şi funcţionare al psihicului uman 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Definiţiile psihologiei și dezbaterile din psihologia 

contemporană Obiectul ştiinţelor psihologice 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

2. Curentele principale ale psihologiei expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

3. Senzaţiile şi percepţia, procese primare ale cunoaşterii expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

4. Conceptul de inteligenţă, inteligența socială și 

emoțională 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

5.  Psihologia creativității expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

6. Condiționarea clasică și instrumentală, factori cognitivi 

ale învățării 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

7. Teoriile clasice și moderne asupra emoțiilor expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

8. Motivaţia umană și teoriile asupra motivației. Rolul ei în 

determinarea comportamentului uman 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

9. Modelele memoriei, memoria autobiografică și 

memoriile flash 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

10. Tipurile și caracteristicile atenției, și teoriile asupra 

acestora 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

11. Căile gândirii, rezolvarea de probleme, algoritmul şi 

euristica 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

12. Conceptul personalității, dimensiuni şi tipologii ale 

personalităţii 

expunerea, exemplul 

demonstrativ, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

13. Abordarea dinamică și psihosocială a personalității expunerea, 

problematizarea 

sintetizarea 

 

14.Trăsăturile de bază ale personalității și rolul ei în 

comportamentul uman 

expunerea, 

problematizarea 

sintetizarea 

 

 



Bibliografie 
 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2005). 

Pszichológia. Bp: Osiris kiadó. 
 Bernáth L. & Révész Gy. (2002). A pszichológia alapjai. Bp: Tertia kiadó. 
 Carver, Ch.S., Scheier, M.F. (2006). Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris kiadó. 
 Goleman, D. (ford. Buda J. 2016). Társas intelligencia. Budapest: Libri 
 Kaufman, J. C. és Plucker, J. A. (2011). Intelligence and Creativity. In: R. J. Sternberg and S. B. 

Kaufman (Eds.) The Cambridge Handbook of Intelligence, Cambridge University Press, 

Cambridge, 771-783. 

 Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J. és Beyerstein, B. L. (2010). 50 pszichológiai tévhit. 

Budapest: Partvonal könyvkiadó 

 Weeks, M .(ford. Stanciuc, A. M.2018). Introducere în psihologie, Bucuresti: Litera 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, 
Tanulás, Emlékezés, Intelligencia és Tudatosság, Budapest: Libri 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, 

Agyműködés, Öröklés, Észlelés, Fejlődés, Budapest: Libri 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Psihologia ştiinţifică şi ne-ştiinţifică. Credinţe şi idei 
preconcepute 

conversaţia, activităţi de 
grup, descoperire dirijată 

 

2. Paradigme ştiinţifice în psihologie (analiză comparativă) conversaţia, activităţi de 
grup, exersare, sinteza 
cunoştinţelor 

 

3. Senzaţiile şi percepţia, procese primare ale cunoaşterii 

 

clarificarea conceptuală, 
activităţi individuale şi de 
grup, descoperire dirijată,  
sinteza cunoştinţelor 

 

4. Problemele de bază ale dezbaterii privind IQ-ul conversaţia, expunerea, 
ilustrarea, discuţii de 
grup, sinteza cunoştinţelor 

 

5. Factorii psihologici ai creativităţii conversaţia, expunerea, 
ilustrarea, clarificarea 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

6. Analiza comparativă a condiţionării clasice şi 
instrumentale. Conceptul stilului de învăţare 

conversaţia, expunerea, 
ilustrarea, clarificarea 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

7. Motivaţie şi afectivitate conversaţia, expunerea, 
ilustrarea, clarificarea 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

8. Motivaţia pentru performanţă conversaţia, expunerea, 
ilustrarea, clarificarea 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

9. Emoţia şi memoria. Memoriile flash și mecanismele 
uitării 

conversaţia, expunerea, 
ilustrarea, clarificarea 
conceptuală, sinteza 

 



cunoştinţelor 
10 Analiza comparativă a teoriilor privind atenţia conversaţia, expunerea, 

ilustrarea, clarificarea 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

11 Căile gândirii, rezolvarea de probleme, algoritmul şi 
euristica 

conversaţia, expunerea, 
ilustrarea, clarificarea 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

12. Teoriile tipologice și a trăsăturilor de personalității prezentare pe grupe  

13. Structura personalității și mecanismele de apărare a 
eului 

expunerea, clarificarea 
conceptuală, activităţi 
individuale şi de grup 

 

14. Trăsături de personalitate 

 

activităţi individuale şi de 
grup, descoperire dirijată 

 

Bibliografie 
 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2005). 

Pszichológia. Bp: Osiris kiadó. 
 Bernáth L. & Révész Gy. (2002). A pszichológia alapjai. Bp: Tertia kiadó. 
 Carver, Ch.S., Scheier, M.F. (2006). Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris kiadó. 
 Goleman, D. (ford. Buda J. 2016). Társas intelligencia. Budapest: Libri 
 Kaufman, J. C. és Plucker, J. A. (2011). Intelligence and Creativity. In: R. J. Sternberg and S. B. 

Kaufman (Eds.) The Cambridge Handbook of Intelligence, Cambridge University Press, 

Cambridge, 771-783. 

 Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J. és Beyerstein, B. L. (2010). 50 pszichológiai tévhit. 

Budapest: Partvonal könyvkiadó 

 Weeks, M .(ford. Stanciuc, A. M.2018). Introducere în psihologie, Bucuresti: Litera 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, 
Tanulás, Emlékezés, Intelligencia és Tudatosság, Budapest: Libri 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, 

Agyműködés, Öröklés, Észlelés, Fejlődés, Budapest: Libri 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina oferă cunoștințe și abilități psihologice de bază, care reprezintă baza organizării 

practice eficiente a activității educative  și didactice și care se conformează cerințelor și criteriilor 

Registrului Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro), precum și a 

Clasificării Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/). 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Evaluare continuă Prezentarea unei tematici 

psihologice 

30% 

 Evaluare parțială Examen scris 10% 

 



10.6 Standard minim de performanţă 

 Frecventarea orelor de curs este obligatorie în proporție de 85%, în caz contrar studentul de la 

învățământ cu frecvență nu se poate prezenta la examen. Absențele motivate și nemotivate de la 

activitățile de seminar și/sau lucrări practice nu pot depăși 15% din totalul prevăzut (3 din 14).  

 Predarea și prezentarea lucrării(lor) sunt obligatorii fiind precondiție de prezentare la examen.  

 Orice lucrare plagiată, copiată, identică, precum și orice inspirație, colaborare, copiere se 

consideră fraudă, caz în care persoana(ele) în cauză vor fi sancționate cu nota 1,00 (unu). 

Fraudarea examenelor se sancționează cu exmatricularea de la studii.  

 Sarcinile prevăzute în decursul semestrului nu se pot recupera/compensa în perioada sesiunilor de 

examene (normală, deschisă, restanță, lichidare).  

 Studenții care se înscriu în sesiuni ulterioare sesiunii normale (în sesiune deschisă, de restanță, de 

lichidare) trebuie să parcursă și să satisfacă obligatoriu toate cerințele prevăzute în semestrul 

respectiv (prezență prevăzută la diferitele activități, examene parțiale, teme, proiecte etc.). 

 

Data completării   Semnătura titularului de curs                    Semnătura titularului de seminar   

01.10.2019.                           Lector univ. dr. Szabó Kinga                           Lector univ. dr. Szabó Kinga                           

                                                                                                                           

                                                                                                        

Data avizării în departament                                Semnătura directorului de departament  

 01.10.2019.       lect. univ. 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 și Didactică Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 

1.5 Ciclul de studii CicIul I. (BA)- Licenţă 

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 

Fundamentele psihopedagogiei speciale- teorie şi aplicaţii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Szabó - Thalmeiner Noémi 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Dr. Szabó - Thalmeiner Noémi 

2.4 Anul de  

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Ex. 2.7 Regimul 

disciplinei 

Disciplină fundamentală 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

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 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 98 

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 

C
om

p
et

en
ţe

 

pr
of

es
io

na
le

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

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

 

C
om

pe
te

nţ
e 

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 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Proiector, laptop, difuzor, conectivitate internet, CD 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Proiector, laptop, difuzor, conectivitate internet , CD, flipchart, marker 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Cunoașterea diferitelor deficiențe, și modul prin care acestea pot 

tratate 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 

 

 

 

 

 

 

 Asigurarea unui bagaj de cunoştinţe declarative şi procedurale care să 

permită o activitate eficientă în domeniile psihopedagogiei speciale. 

 Identificarea problematicii psihopedagogiei speciale, însuşirea şi 

aprofundarea noţiunilor  

 Conceperea problemelor principale ale psihopedagogiei speciale, 

curentele şi paradigmele existente, legile fundamentale ale psihicului 

uman.  

 Fundamentarea psihopedagogică a intervenţiilor corectiv-
compensatorii 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Obiectul ştiinţei și dimensiunile interdisciplinare ale 
psihopedagogiei speciale 
 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

2. Clasificarea deficienţelor. Principalele criterii din 
clasificarea internaţionala a funcţionării, dizabilităţii şi 
sănătăţii (CIF) 
 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

3. Specificul noţiunilor de deficienţă/dizabilitate, 

incapacitate, handicap, recuperare, integrare/incluziune 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

4. Factorii etiologici ai dizabilităţilor cognitive expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

5. Factorii etiologici ai dizabilităţilor senzoriale 

 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea, joc 

demonstrativ 

 

6. Factorii etiologici ai dizabilităţilor motorii expunerea, exemplul 

demonstrativ, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

7. Principalele caracteristici biopsihosociale ale persoanelor 

cu dizabilitãți senzoriale și motorii 

 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea, exercițiul 

 

8. Principiile fundamentale ale educaţiei speciale 

 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

9. Integrare, segregare, inculzie în educarea persoanelor cu 

nevoi speciale 

expunerea, sintetizarea  

10. Educarea copiilor supradotați. Talentul, ca nevoie 

specială 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

11. Esenţa proiectelor educative personalizate expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

12. Niveluri ale integrării/incluziunii 

 

expunerea, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

13. Adaptarea curriculară expunerea, 

problematizarea, 

 



exercițiul 

14. Rolul muncii în echipă în procesul de 

recuperare/reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu 

dizabilităţi 

exemplul demonstrativ, 

problematizarea, 

sintetizarea 

 

Bibliografie 

Berszán Lídia (2007): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Editura Didactică Cluj-Napoca.  
Gherguţ, Alois (2005): Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi obţinerea 
gradelor didactice. Editura Polirom, Iaşi  
Gherguţ, Alois (2003): Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid practic. 
Editura Polirom, Iaşi 
Gordosné, Sz. A. (1995): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Gordosné, Sz. A. (2004): Gyógyító nevelés. Medicina Könyvkiadó RT, Budapest. 
Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a disability, Blackwell Science, UK. 
Heward, W., (1996) Exceptional children. An introduction to Special Education, Englewood Cliffs, New 
Jersey Columbus, Ohio. 
Illyés S. (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest.  
Kereszty Zs. (1996): Mindenki iskolája. Együttnevelés. Budapest. 
Preda, V (coord.) (2000), Orientări teoretico-praxiologice în educaţia integrată. Presa Universitară  
Clujeană, Cluj Napoca. 
Selikowitz, M. (1999): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest. 
Vrăsmaş, T. (2001), Învăţământul integrat şi/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucureşti Revista de Educaţie 
Specială, I.N.R.E.S.P.H., Bucureşti 
Anca, M. (2003): Psihopedagogia deficienţilor de auz. PUC, Cluj-Napoca. 
Daunt, P. (1993): Education for children and youngsters with special needs in Western Europe, 
Cambridge Gearheart, B., Mullen, R., Gearheart, C. (1993): Exceptional Individuals. An Introduction. 
Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California. 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Psihopedagogia specială: obiectul de studiu, implicaţii 
practice 
 

conversaţia, activităţi de 

grup, descoperire dirijată 

 

2. Principalele criterii din clasificarea internaţionala a 
funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii (CIF). Prezentarea CIF 
 

conversaţia, activităţi de 

grup, exersare, sinteza 

cunoştinţelor 

 

3. Aplicaţii ale modelelor de explicare a deficienţelor 

 

clarificarea conceptuală, 

activităţi individuale şi de 

grup, descoperire dirijată,  

sinteza cunoştinţelor 

 

4. Impactul factorilor teratogeni asupra dezvoltării 

cognitive 

 

expunerea, conversaţia, 

descoperire dirijată, 

sinteza cunoștințelor 

 

5. Dubla deficienţă senzorială 

 

conversaţia, expunerea, 

ilustrarea, clarificarea 

conceptuală, sinteza 

cunoştinţelor 

 



6. Psihomotricitatea-analiză psihopedagogică activităţi individuale şi de 

grup, descoperire dirijată, 

sinteza cunoştinţelor 

 

7. Sindromul Down-etiologie, particularitãți, intervenție 

 

conversaţia, ilustrarea, 

activităţi individuale şi de 

grup, sinteza cunoştinţelor 

 

8. Autismul, ca nevoie specială.  

 

expunerea, clarificarea 

conceptuală, activităţi 

individuale şi de grup, 

sinteza cunoştinţelor 

 

9. Integrare, segregare, inculzie în educarea persoanelor cu 

nevoi speciale. Analiza situațiilor din practica 

internațională. Analiză critică a educaţiei speciale în 

România. 

expunerea, activităţi 

individuale şi de grup, 

sinteza cunoştinţelor, 

vizită la o instituție 

specială 

 

10. Talentul, ca nevoie specială în clasa de elevi conversaţia, activităţi 

individuale şi de grup, 

descoperire dirijată 

 

11. Elaborarea unui proiect educativ individualizat expunerea, activități 

individuale, descoperire 

dirijată 

 

12. Adaptarea curriculară – exemple practice 

 

conversaţia, activităţi 

individuale şi de grup, 

descoperire dirijată 

 

13. Cum definim descriptorii de performanţă pentru copii 

cu dizabilităţi ? 

expunerea, clarificarea 

conceptuală, activităţi 

individuale şi de grup 

 

14. Modalităţi de realizare a integrării elevilor cu 

dizabilităţi 

activităţi individuale şi de 

grup, descoperire dirijată 

 

 

Bibliografie 

Berszán Lídia (2007): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Editura Didactică Cluj-Napoca.  
Gordosné, Sz. A. (1995): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Gordosné, Sz. A. (2004): Gyógyító nevelés. Medicina Könyvkiadó RT, Budapest. 
Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a disability, Blackwell Science, UK 
Heward, W., (1996) Exceptional children. An introduction to Special Education, Englewood Cliffs, New 
Jersey Columbus, Ohio 
Illyés S. (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest.  
Kereszty Zs. (1996): Mindenki iskolája. Együttnevelés. Budapest, 141-153 
Preda, V (coord.) (2000), Orientări teoretico-praxiologice în educaţia integrată. Presa Universitară  
Clujeană, Cluj Napoca 
Selikowitz, M. (1999): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest. 
 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina oferă cunoștințe și abilități psihopedagogice de bază, care reprezintă baza organizării 

practice eficiente a activității educative  și didactice și care se conformează cerințelor și criteriilor 

Registrului Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro), precum și a 

Clasificării Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/). 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

Evaluare finală Examen oral 70% 10.4 Curs 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare continuă Prezentarea unei tematici 

psihopedagogice speciale 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezenţa activă la seminarii este obligatorie în proporţie de 80% 

 Fiecare student este obligat să prezinte o prezentare sau recenzie pe tema psihopedagogiei 

speciale 

 Cunoaşterea principalelor noţiuni de psihopedagogie specială 

 

Data completării   Semnătura titularului de curs                       Semnătura titularului de 

seminar 

 03.10. 2019.         Dr. Szabó - Thalmeiner Noémi                           Dr. Szabó - Thalmeiner 

Noémi 

                                                                                                                 

 

 

Data avizării în departament                                Semnătura directorului de departament  

03.10.2019.                                                                            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, 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 Preşcolar şi Primar (în limba maghiară, la 
Satu Mare) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Practică pedagogică – învățământul preșcolar 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 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 3 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 3 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 3 
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 28 
3.8 Total ore pe semestru 70 
3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe  Capacități de interrelaționale cu copiii și staful de la grădiniță 

 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 unde se efectuează practica pedagogică, Ghid de practică 
pedagogică, proiector, laptop, cariocă, tablă albă, flipchart, 
difuzoare 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

on
al

e  C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul 
preşcolar  

  C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari, 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, familii, profesori, angajaţi etc.) 

 

C
om

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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

explicite, specifice viitorului profesor  

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 

- - - 
8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Demersuri de organizare a practicii pedagogice.  Discutarea 
scopului şi obiectivelor practicii pedagogice, prezentarea 

conversaţie, 
elaborarea 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor 
predate care să asigure progresul preşcolarilor. 

 Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra 
preşcolarilor prin raportare la standarde şi obiective enunţate în 
documentele curriculare. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Observarea şi analiza procesului de educare/predare 
 Însuşirea de cunoştinţe curriculare 
 Elaborarea şi implementarea unei activităţi liber alese 
 Cunoașterea personalității unui preșcolar 
 Identificarea  resurselor educaţionale necesare în diferite contexte 

specifice învăţământului preşcolar prin: 
o cooperarea cu mentorii,  
o participarea activă la elaborarea şi implementarea 

activităţilor de învăţare, integrare socială 



conţinutului, alcătuirea grupelor de practică, stabilirea 
regulilor. 

planurilor 
individuale şi de 
grup 

2. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Întâlnirea cu mentorii, cu grupul de copii. 
Resurse umane în instituţiile de învăţământ preşcolar. 
Personalul instituţiilor de învăţământ preşcolar. Efectivul 
grupului de preşcolari. Vârsta copiilor care alcătuiesc grupa 
de grădiniţă. Particularităţi de vârstă şi individuale ale 
copiilor. Identificarea în grupa de copii a celor cu probleme 
deosebite, deficienţe, etc. Proporţia dintre fete şi băieţi în 
grupa de grădiniţă. 

conversație, 
observare, 
analiză, discuţii 

3. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Resurse materiale în instituţii de învăţământ preşcolar şi 
măsura în care acestea asigură un mediu de viaţă sănătos şi 
echilibrat pentru copii. Condiţii ergonomice: luminozitatea 
sălii  de grădiniţă, surse de lumină, posibilităţi de aerisire, 
condiţii de păstrare a igienei personale, tipul mobilierului, 
designul interior al grădiniţei şi al sălii de grădiniţă, elemente 
specifice grupei de copii (simboluri, motto, poze, mascote, 
etc). Condiţiile din celelalte spaţii/încăperi ale grădiniţei. 
(coridoare, toalete, sala de masă, cabinet medical, sală de 
sport, etc – din punct de vedere estetic şi igienico-funcţional) 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

4. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Personalitatea educatoarei. Observarea aspectului fizic, a 
conduitei şi a prestaţiei profesionale. (aspect îngrijit, estetic, 
reguli impuse de educatoare, stilul educaţional, utilizarea 
diferitelor căi de comunicare, limbajul folosit, 
interrelaţionarea cu grupa de copii, etc.)  

observare, 
analiză, 
conversaţie 

5. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Structura unei zile la grădiniţă. Evenimente repetitive 
(prezente zilnic) în programul grădiniţei. Identificarea celor 3 
tipuri de învăţare (ALA, ADE, ADP). Identificarea temei 
integratoare. Timpul petrecut de copii în aer liber. 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

6. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Colțurile pe domenii de cunoaștere în grădiniță: observarea 
resurselor materiale aferente colțurilor, observarea jocului 
copiilor în timpul liber în diferitele colțuri. 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

7. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Observarea și analiza activităților pe domenii educaționale, 
identificarea secvențelor activităților observate. 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

8. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Adaptarea activităţilor la necesităţile aferente vârstei: mişcare, 
mişcare în aer liber, joc, învăţare prin experimentare. Prezenţa 
jocului liber şi al jocului didactic în programul grădiniţei. 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

9. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Activități liber alese proiectate și implementate de studenți. 
Observarea activităților ținute de d-nele educatoare, 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

Pe parcursul 
întregului 
semestru 
studenţii vor fi 
antrenaţi în 
diferite activităţi 
adiţionale 
practicii 
pedagogice de 
observare şi 
anume: 
participarea şi 
organizarea de 
activităţi 
extracurriculare 
la grădiniţă 
participarea la 
şedinţe cu 
părinţii, 
participare la 
workshop-uri de 
formare a 
competenţelor 
profesionale, la 
diferite 
evenimente care 
pot contribui la 
dezvoltarea 
orizontului 
profesional. 
Documente care 
atestă 
participarea 
studenţilor la 
aceste activităţi 
vor constitui 
părţi integrante 
ale portofoliului 
de practică 
pedagogică care 
va fi evaluat pe 
parcurs şi la 
sfârşitul 
semestrului. 



întocmirea fișei de observație a unui copilul din grupă. 

10. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Activități liber alese proiectate și implementate de studenți. 
Observarea activităților ținute de d-nele educatoare, 
finalizarea observației copilului ales din grupă. 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

11. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Activități liber alese proiectate și implementate de studenți. 
Observarea activităților ținute de d-nele educatoare, 
finalizarea observației copilului ales din grupă. 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

12. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Activități liber alese proiectate și implementate de studenți. 
Observarea activităților ținute de d-nele educatoare, 
finalizarea observației copilului ales din grupă. 

observare, 
analiză, 
conversaţie 

13. Practică observativă în instituţii de învăţământ preşcolar. 
Activităţi extracurriculare organizate pentru grupa de copii. 
Scopul şi obiectivele acestora, parteneri, modul de organizare. 
(informaţii culese de la educatoarea grupei de preşcolari) 

elaborare, 
implementare, 
analiză, 
evaluare, 
autoevaluare 

14. Evaluarea generală a practicii pedagogice. Discutarea 
nivelului de realizare a scopului general şi al obiectivelor în 
perspectiva  delimitării scopului, a obiectivelor şi a sarcinilor 
următorului stagiu de practică pedagogică. 

conversaţie, 
evaluarea 
portofoliilor, 
feed-back, 
propuneri  
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Bibliografie facultativă 
Herlo, D, Petroi A., Dughi, T., Balaş, E., Bran, C., (2004): Formarea inițială a cadrelor didactice. Aspecte 
teoretico-practice. Editura Universității  Aurel Vlaicu, Arad. 
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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. 

 Profesor în învăţământul primar - 233101; Profesor în învăţământul preşcolar - 233201;  
 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
- - - 10.4 Curs 
- - - 
Participare activă la 
activităţile din cadrul 
stagiului de practică 
pedagogică observativă 

Observare continuă, 
analiza şi evaluarea 
activităţii studenţilor 

20% 10.5 Seminar/laborator 

Evaluarea portofoliului: 
 foi de observare 
 raport individual 

referitor la 
activităţile din 
cadrul practicii 
pedagogice 
(autoevaluare) 

 raport individual 
referitor la 
experienţele, 
resursele, barierele 
experimentate în 
timpul practicii  

 fișa de observare a 
unui copil din 
grupă 

 forma (aspect 
estetic, structură, 
completitudine, 
ortografie) 

 
 
 

Evaluare şi autoevaluare 
prin analiză de documente: 
Criterii de evaluare: 
-completitudine, 
organizare, aspect îngrijit 
-limbajul utilizat 
-atitudine critică 
-logica argumentării 
-idei creative 
-abordare din perspectiva 
didacticii moderne 
-prezenţa surselor 
bibliografice 

80% 



10.6 Standard minim de performanţă 

 Să participe activ la activităţile din grădiniţe efectuând observaţiile după reperele date 
 Să manifeste interes faţă de activităţile din grădiniţe 
 Să coopereze cu mentorii 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2019                   dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                               

             

Data avizării în departament        Semnătura directorului de 
departament 01.10.2019 

                                     Lect. 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 ÎNVĂŢĂMĂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

(ÎN LIMBA MAGHIARĂ, LA SATU MARE) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

ISTORIA PEDAGOGIEI 

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 

1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

De 

specialitate 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 2 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 98 

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 

C
om

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

on
al

e  C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate la diferite 

specificităţi de vârstă, nivele de studiu şi grupuri ţintă 

 C6. Autoevaluarea în practica profesională şi în construirea carierei, optimizarea şi 

îmbunătăţirea continuă a acestui proces 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 CT1. Aplicarea principiilor şi normelor etico-profesionale bazate pe alegerea fără 

echivoc a valorilor şi care oglindesc expertiza în ştiinţele educaţiei 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în istoria pedagogiei. Educaţia în 
antichitate. 

Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotată cu tablă, calculator şi proiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de curs dotată cu tablă, calculator şi proiector 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de 

specialitate în cadrul întregului demers didactic de proiectare a 

activităţilor instructiv-educative şi a materialelor didactice. 

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

de concepte de specialitate 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Să cunoască diferite concepţii despre educaţie  
 Să înţeleagă faptul că procesele în societate au impact asupra 

proceselor în educaţie 
 Să cunoască viaţa şi activitatea unor pedagogi de renume 
 Să formuleze pe baza celor studiate conceptul actual despre 

educaţie 
 Să aplice în practică metodele alternative de educaţie 



Educaţia în grecia antică. Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Educaţia romană. Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Educaţia în evul mediu Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Renaşterea şi umanismul.  Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 
 

 

Educaţia reformată Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Educaţia catolică Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Educaţia în sec. XVII. Sinteza făcută de Comenius Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

John Locke şi educaţia gentlemen Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Rousseau şi educaţia naturistă Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Rolul lui Pestalozzi în educaţie Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Şcoala în secolul XIX. Froebel, Herbart Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Pedagogii alternative din sec XX. Montessori, 
Waldorf, Freinet 

Prezentare, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
vizionare. 

 

Sintetizarea cunoştinţelor   



Bibliografie 

Albulescu, Ion, (2005): Istoria gândirii si practicii pedagogice românești. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 

Albert Gábor (2011): Neveléstörténet. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. 
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/albert_gabor/az_elearninges_tanknyv_hasznlata.html 

Cucoș, Constantin (2017): Istoria pedagogiei. Idei si doctrine pedagogice fundamentale. Polirom, Iași. 

Fehér Katalin, Fodor László (2002) Az erdélyi magyar nevelés évszázadai. Educatio Kiadó, Kolozsvár 

Guisepi, Robert  (2015) The History of Education.  History World Internațional. http://history-
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Antonescu, G.G.(1972): Educație și cultură. E.D.P., București. 

Begley, Ronald B. - Koterski, Joseph W. (2005): Medieval Education. Fordham University Press, Fordham Series 
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50-73. A magyar iskolaügy fejlődésének főbb tendenciái. 384-400.) 

Orosz Lajos (1976): Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. Tankönyvkiadó, Budapest 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminar introductiv Prezentare, 

vizualizare, curs, 
explicaţie. 
 

 

Istoria pedagogului Activitate de proiect  
Celestin Freinet muncă în grup, 

prezentare, dezbatere 
 

Planul Jena muncă în grup, 
prezentare, dezbatere 

 

Schimbarea imaginii despre copii.  proiect  
Maria Montessori muncă în grup, 

prezentare, dezbatere 
 

Rudolf Steiner şi pedagogia Waldorf muncă în grup, 
prezentare, dezbatere 

 

Pedagogia lui Karácsony Sándor  muncă în grup, 
prezentare, dezbatere 

 

Winkler Marta – idei nonconformiste despre 
educaţie 

muncă în grup, 
prezentare, dezbatere 

 

Summerhill – o şcoală alternativă Vizionare film, 
dezbatere 

 

Bibliografie  
B. Méhes Vera: Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. é.n. 
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Karácsony Sándor: A csucsai front. Exodus Kiadó, Kolozsvár, 1943   
Neill A.S. (2005), Summerhill, A pedagógia csendes forradalma, Kétezeregy kiadó, Piliscsaba 
Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. 
Peter Petersen: A kis Jéna Plan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó 
Szabadságra nevelés. Rudolf Steiner pedagógiája. Waldorf Könyvek II., Török Sándor Waldorf-pedagógiai 
Alapítvány, Solymár – Pedagógus-Továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, 2003. 
Vajda Zsuzsanna, Pukánszky Béla (1998), A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös Kiadó, Budapest 
Winkler Márta: Iskolapélda. Kinek kaloda, kinek fészek. EDGE 2000 Kft., Budapest, 2003. 
Winkler Márta: Örömre nevelni. Savaria University Press, Szombathely, 2016 
 

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 istoriei pedagogiei; contribuie în mod eficient la 
formarea competenţelor de bază şi a celor transversale prevăzute de formarea învăţătorilor 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 Cunoştinţe despre istoria 

educaţiei şi despre viaţa şi 
activitatea personalităţilor  

Examen scris 50% 

Participare activă la 
seminarii, întocmirea și 
prezentarea unui referat 
pe tema dată 

Observaţie 10.5 Seminar/laborator 

Lucrarea este pregătită și 
prezentată în echipă, 
conținutul lucrării este 
adecvat  

Punctarea lucrării 

 
 
 
50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cerinţele examenului scris: 
 La prezentarea temei poate să argumenteze în favoarea diferitelor curente pedagogice (de 

pedagogie) 
 Compune şi scrie corect 
Cerinţele activităţii de seminar: 
 În colaborare cu colegii va ţine un seminar pe o anumită temă, respectiv va face un rezumat sub 

formă de lucrare care va prezenta specificităţile esenţiale ale temei abordate 
 Participare activă în cadrul activităţilor de seminar 

 
Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2019.           dr. Szabó-Thalmeiner Noémi                dr. Szabó-Thalmeiner Noémi                  

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

               03.10.2019.                                                                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 Știinte ale Educației 

1.5 Ciclul de studii Licența 

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 Educatie fizică 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Görbe Éva 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare V.P 2.7 Regimul disciplinei DC 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  

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 2 

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Studentii sa fie apti pentru educatie fizica 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Studentii sa aiba echipament sportiv 

 Sală de sport 

 



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 

C
om

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  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) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   
   
Bibliografie 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
-Prezentarea temelor şi al modului de examinare 

-Verificare nivelului sportiv al studenţilor 

- prezentarea, 
descrierea, 
explicatia, 
demonstratia 

 

-Demarcajul, patrunderea 

-Blocajul ofensiv, recuperarea ofensiva 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Obiectivul de baza al disciplinei este, mentinerea starii de sanatate al 

studentilor, si satisfacerea nevoii de miscare.  

 Stimularea interesului pentru practicarea independenta a exercitiilor 

fizice sportului. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Dezvoltarea spiritului de echipa si a celui competitiv, in scopul integrarii 

sociale a studentilor.             

 Un alt obbiectiv foarte important este dezvoltarea fizica armonioasa al 
studentilor. 

 Pe parcursul semestrului studenti insusesc elementele tehnice si tactice 

de baza al jocului de baschet cat si regulamentul acestui joc. Cu o 

frecventa optima la orele de educatie fizica, studentii vor cunoaste atat 

practic cat si teoretic baza acestui joc sportiv. 

  Frecventa regulata al studentilor la orele de educatie fizica va fi de folos 
la imbogatirea bagajului motric dobandit pe parcursul anilor 
scolaritatii.Si nu in ultimul rand vor perfectiona elementele atletismului  
insusit din anii precedenti 



-Da si du-te”, 

-Incrucisare simpla 

-Blocaj si iesire din blocaj 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Contraatacul 

-Atacul rapid 3x3 si 4x4 

-Legile jocului 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Atacul in superioritate numerica 3x2, 4x3, 5x4 

-Legile jocului 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Sistemul de atac pozitional 1-2-2, 2-1-2. 

-Apararea in inferioritate numerica 

-Legile jocului 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Blocajul defensiv, recuperare defensiva 

-Aparare om la om si pressingpe tot terenul 

-Legile jocului 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Aparare zona, zona pressing 

-Aparare combinata 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Scoala alergarii 

-Gimnastica de incalzire  

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Dezvoltarea detentei 

-Alergare de rezistenta 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Dezvoltarea fortei explozive 

-Alergare de rezistenta-alergare in tempo uniform 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Viteza de reactie 

-Alergare de rezistenta-alergare in turnanta 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Viteza de executie 

-Alergare de rezistenta 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 

-Viteza de repetitie 

-Alergare de rezistenta pe teren variat 

-exercițiul, 
explicatia, 
demonstratia, jocul 

 



 

Bibliografie 
Pop Horia, Roman Gh. – Baschet.Teorie şi metodică, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003 

Roman Gh. – Evaluarea în jocul de baschet, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003 

Predescu Teodora, Moanţă Alina – Baschet-metodică, Editura Alpha, Bucureşti, 2005 

Predescu Teodora, Moanţă Alina – Baschet.Curs de bază, Editura ANEFS, Bucureşti, 2001 

Regulamentul jocului de baschet FIBA 2004 

Makszin Imre - Testnevelo tanari kezikonyv, Editura Abel, Cluj-Napoca, 2006 

John P. McCarthy, Jr – Yuoth Basketball, Editura Better Way Books, Ohio 

Roxana Enoiu – Baschetul in Scoala, Editura UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, Brasov 2003 

Petrica Dragomir, Eugeniu Scarlat – Educatie Fizica Scolara, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti 

2004 

Magyar Gyorgy – Testnevelesmodszertan, Editura Syryus Teka, Miercurea Ciuc 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
   10.4 Curs 
   
- performanta la examen  

(evaluarea finală) 

  60% 10.5 Seminar/laborator 

- prezenta la toate orele  40% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Acumularea minim a 40 de puncte la parcursurile aplicative si exercitii 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2019                        ..............................   Görbe Éva 

                                                                                                                            

                                                                                                                                  

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

    01.10.2019.                              Lector univ. dr. Péntek Imre  

                                                                                                                      



FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ Universitatea „Babeș  -Bolyai” Cluj-Napoca 

                  superior  

1.2 Facultatea Psihologie  și  Științe ale Educației 

1.3 Departamentul Pedagogie și Didactica Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba 

maghiară, la Satu Mare) 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei 

 Limba română - ca limba a doua în învățământul primar și 

preșcolar 

2.2 Titularul activităților de curs   Dr. Maier Arnold  

2.3 Titularul activităților de seminar   Dr. Maier Arnold 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1  

2.6. Tipul de 

evaluare E 

2.7 Regimul 

disciplinei DS 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 

învățământ 56  Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp:     ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie  și notițe   20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate   și pe 

teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii  și eseuri 8 

Tutoriat      2 



Examinări      2 

Alte activități: feedback după examenul final    

3.7 Total ore studiu individual  42     

3.8 Total ore pe semestru  98     

3.9 Numărul de credite  4     

         

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum 
 

 Cunoştinţe temeinice de limba română contemporană 
4.2 de competențe 

 Competenţe de comunicare verbală, orală şi scrisă, în limba română 
5. Condiții (acolo unde este cazul)  

5.1 De desfășurare a cursului  laptop, videoproiector, materiale xeroxate 

5.2  De desfășurare a  materiale xeroxate 

seminarului/laboratorului   

6. Competențele specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesional

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 

 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 vedere formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

 



 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Înţelegerea limbii ca sistem complex de mecanisme funcţionale în care fonetica, 
lexicul, punctuaţia, gramatica se află într-o perfectă corelaţie. 

7.2 

Obiectivele 

specifice 

 

 

 

 

 

 

 Utilizarea corectă, în exprimarea orală și scrisă, a lexicului limbii române literare şi 
a structurilor gramaticale; 

 Cultivarea limbii române literare, atât sub aspect gramatical, cât şi sub aspect 
stilistic;  

 Formarea competenţelor de comunicare verbală corectă, orală şi scrisă;  
 Evaluarea performanţelor lingvistice în exprimarea orală și scrisă prin raportare la 

competenţele formate. 
 Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea cunoștințelor de bază referitoare la sistemul 

gramatical al limbii române;   
 Utilizarea cunoștințelor de limbă română pentru abordarea unor situații lingvistice 

din perspectivă normativă;   
 Însușirea și aplicare riguroasă a algoritmilor de analiză morfo-sintactică;  
 Utilizarea eficientă a resurselor ce vizează studiul limbii române contemporane 

(dicționare, gramatici ale limbii);   
 Dezvoltarea și exersarea unui comportament conștient, rațional și critic față de 

situații lingvistice în care se constată abateri de la normă; 
 Utilizarea adecvată în activitatea didactică a conceptelor specifice studiului limbii 

române. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Studiul limbii române. Chestiuni 

preliminare.  

Conceptul de limbă română contempo-rană.  

Limba română, limbă romanică.  

 Etapele de evoluţie. Limba română 

actuală 

 Variantele limbii române 

contemporane (limbă/vorbire). 

Perspectivele de abordare funcţională. 

 Gramaticile limbii române (Gramatica 

Academiei), DEX, DOOM; articolul 

de dicționar. 

 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

 

 

2 ore 



2. LIMBĂ ȘI STIL 

 Limbă și limbaj 

 Limbă literară, limbă populară, limbă 

standard 

 Stilul individual și stilurile funcționale 

 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

 

2 ore 

3. FONETICĂ ȘI FONOLOGIE 

 Sunetele limbii române 

 Clasificarea vocalelor și consoanelor 

limbii române. Semivocalele 

 Corespondența dintre litere și sunete 

 Segmentul vocalic: diftongul, 

triftongul, hiatul 

 Silaba. Ortografia și despărțirea 

cuvintelor în silabe 

 Accentul şi intonaţia. Reguli de 

folosire corectă a accentului în limba 

română 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

 

 

 

2 ore 

4. PUNCTUAȚIE ȘI ORTOGRAFIE 

 Norme ortografice și norme ortoepice 

 Semnele de punctuație și de ortografie 

 Scrierea cu majusculă. Abrevierile 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

2 ore 

5. LEXICOLOGIE  

 Vocabularul – totalitate a cuvintelor 

limbii române 

 Organizarea vocabularului: vocabular 

activ – vocabular pasiv. Vocabular 

 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

 

 

 



literar – vocabular neliterar. 

 Cuvântul – unitate de bază a 

vocabularului 

 Sensul cuvintelor: sensul propriu și 

sensul figurat 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

2 ore 

6. LEXICOLOGIE 

 Relații semantice între cuvinte: 

sinonimie, antonimie, omonimie, 

paronimie 

 Structura morfologică a cuvântului 

 Îmbogățirea vocabularului: mijloace 

interne, mijloace externe 

 Expresii si locuțiuni 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

 

2 ore 

7. MORFOLOGIE  

1. Părțile de vorbire flexibile (Clasificare. 

Funcții sintactice): 

 substantivul,  

 articolul,  

 pronumele 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

 

2 ore 

8. MORFOLOGIE  

1. Părțile de vorbire flexibile (Clasificare. 

Funcții sintactice): 

 adjectival,  
 numeralul,  
 verbul  

 

 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

 

 

2 ore 



comparaţia 

9. MORFOLOGIE 

2. Părțile de vorbire neflexibile (Clasificare. 

Funcții sintactice): 

 adverbul,  
 conjuncţia,  
 prepoziţia,  
 interjecţia 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

2 ore 

10. SINTAXA 

 Enunțul (tipuri de propoziții) 

A. Sintaxa propoziției:  

1. Părți principale de propoziție:  

 subiectul,  

 predicatul 

 Probleme de acord 

 Părţi secundare de propoziţie: 

atributul, complementul 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

 

2 ore 

11. SINTAXA 

A. Sintaxa propoziției:  

2. Părţi secundare de propoziţie:  

 atributul,  

 complementul 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

2 ore 

12. SINTAXA 

A. Sintaxa frazei:  

 Propoziția și felul propozițiilor  

 Fraza 

 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

 

 

2 ore 



 Raporturile sintactice în frază: de 

interdependență, de coordonare și de 

subordonare 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

13. SINTAXA 

A. Sintaxa frazei:  

 Tipuri de subordonate în frază: 

subiectivă, predicativă, atributivă, 

completivă, circumstanțială 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

2 ore 

14. Recapitulare pentru examen. 

Caracterul sistemic al limbii 

Prelegerea 

interactivă, 

conversaţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

conversaţia 

euristică, exemplul 

demonstrativ,  

comparaţia 

 

 

2 ore 

Bibliografie: 

1. ***, Dicționarul limbii române. București, Editura Academiei, 2010. 
2. ***, GALR (Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 

2008), vol. I, p.83-89, 146-149, 196-208, 213-215, 220-221, 229-232, 234-239, 
243-248, 261-263, 269-270, 274-276, 283-284, 323-332, 468-482 

3. ***, GALR (Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2008), vol. al II-lea, p. 267-295, 332-335, 338-372, 392-416, 418-436, 438-452, 
454-461, 463-471, 487-494  

4. APOSTOLATU, Ionel, NECULA, Gina, Limba română contemporană. 
Morfologia, ediţia  a II-a revizuităşi adăugită, Editura EUROPLUS, Galaţi, 2009 

5. AVRAM, Andrei, Probleme de fonologie a limbii române, București, Editura 
Academiei Române, 2009. 



6. BERTEA, Mircea, Gramatica explicativă a limbii române, Editura Școala 
Ardeleană, 2016, Cluj-Napoca 2000. 

7. BREAZ, Mircea, Retorică și discurs în comunicarea didactică persuasivă, Cluj-
Napoca, Editura ASCR, Colecția Educația, 2013. 

8. CHIFU, Ecaterina, Gramatica limbii române pentru elevi : Culegere de exerciții și 
teste, București, Editura Didactică şi Pedagogică, 2012. 

9. CROITOR, Blanca, Andreea DINICĂ et al., Eşti cool şi dacă vorbeşti corect, 
Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2010 

10. CRUCERU, Constantin, Gramatica limbii române, București, Editura Gramar, 
2008.  

11. GRUIȚĂ, G., Gramatica normativă, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2008 (sau orice 
altă ediție ulterioară). 

12. GUŢU-ROMALO, V. (coord.), Gramatica limbii române, vol. II, Ed. Academiei 
Române, 2008, p. 47-124. 

13. PANĂ DINDELEGAN, Gabriela (coord.), Gramatica de bază a limbii române, 
Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti., 2010 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de limbă română literară.  

Exerciții de cultivare a limbii române 

literare.  

Abateri de la normă: hipercorectitudinea, 

etimologia populară, contaminarea. Exerciții 

de recunoaștere și interpretare. 

Studiu pe text. 

2 ore, 

Normă și abatere de la 

normă. 

2. Semne și reguli ortografice. Aplicații. 2 ore 

Ortogramele. 

3. Semne și reguli de punctuație. Aplicații. 2 ore 

Normă și abatere de la 

normă. 

4. Relații semantice: polisemia, omonimia, 

sinonimia, antonimia, paronimia. 

Studiu pe text și aplicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii aplicative 

de lucru individual 

și în grup, studiul de 

caz, observaţia, 

2 ore 

Rolul neologismelor în 

dezvoltarea 

sinonimiei. 

Relații semantice în 

orele de 

comunicare în limba 

română la ciclul 



primar 

5. Cuvântul și contextul: câmpuri 

lexicosemantice, familii de cuvinte, 

construcții frazeologice. 

Sensuri denotative și sensuri conotative. 

Studiu pe text și aplicații. 

2 ore 

Abordarea explicită 

(prin rețele 

asociative) și 

abordarea implicită 

(prin deducție) a 

vocabularului în 

învățământul primar și 

preșcolar. 

6. Elemente de morfologie. Analize 

morfologice. 

2 ore 

Etape în formarea 

conceptelor 

gramaticale. 

Demersuri inductive, 

demersuri 

deductive și demersuri 

dialectice. 

7. Elemente de sintaxa propoziției. Analize 

sintactice. 

2 ore 

Etape în formarea 

conceptelor 

gramaticale. 

Demersuri inductive, 

demersuri 

deductive și demersuri 

dialectice. 

8. Elemente de sintaxa frazei. Coordonarea 

și subordonarea la nivelul frazei, elementul 

regent, felul propozițiilor. 

Mijloace de realizare a relațiilor sintactice în 

propoziție și în frază (flexiunea, joncțiunea, 

juxtapunerea, topica, intonația, pauza). 

jocul de rol, 

dezbaterea, 

simularea de situaţii, 

metode de 

dezvoltare a gândirii 

critice, conversaţia 

euristică, 

brainstormingul, 

exemplul 

demonstrativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

Modele cognitiviste de 

structurare a 

cunoștințelor 

gramaticale: 

reinvestirea 



Relația text-frază-propoziție-cuvânt. 

Analiza sintactică a frazei. 

cunoștințelor de 

gramatică în alte arii 

ale disciplinei 

(receptarea și 

producerea de text 

literar și nonliterar) 

9. Modelul comunicativ și competența de 

comunicare. 

Parametrii comunicării. 

Funcțiile limbajului. 

Dimensiuni ale competenței de comunicare: 

dimensiunea lingvistică, dimensiunea 

textuală, dimensiunea discursivă sau 

situațională. 

Aplicații. 

2 ore 

Principiile comunicării 

Nivelurile comunicării 

umane 

Ciclul învățării 

comunicării 

10. Elemente de comunicare scrisă. 

Procesul scrierii: organizarea textului scris, 

contexte de realizare (scrierea funcțională, 

scrierea reflexivă, scrierea imaginativă).  

Centrarea activitații de scriere asupra 

substanței și coerenței mesajului. Studiu pe 

text și aplicații. 

2 ore 

Structura textului scris 

Calitățile generale ale 

stilului 

Tehnici de redactare 

eficientă 

11. Scheme textuale: narative, descriptive, 

dialogale, argumentative și explicative. 

Recunoașterea tiparelor textuale.  

Exerciții de redactare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii aplicative 

de lucru individual 

și în grup, studiul de 

caz, observaţia, 

jocul de rol, 

dezbaterea, 

simularea de situaţii, 

metode de 

dezvoltare a gândirii 

2 ore 

Repere în redactarea 

textelor 

narative, descriptive, 

dialogale, 

argumentative și 

explicative. 

Elemente de structură 

și conectori 

lingvistici. 



12. Tehnici și metode de comunicare orală: 

receptarea și producerea mesajului oral, 

componentele discusului oral, forme de 

discurs (discursul monologic și discursul 

dialogic), ascultarea activă. 

2 ore 

Pregătirea şi susţinerea 

unei 

prezentări orale 

Tehnici de ascultare 

activă. 

13. Activități de comunicare globală. 2 ore 

Tehnici de comunicare 

eficientă. 

Caracteristicile 

comunicării.  

De ce (nu) ne 

înţelegem? (bariere în 

calea comunicării 

eficiente) 

14. Confluențe lingvistico-literare: 

abordarea textelor literare prin câmpuri 

lexicale. Studiu pe text. 

critice, conversaţia 

euristică, 

brainstormingul, 

exemplul 

demonstrativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

Reinvestirea 

cunoștințelor de 

gramatică în 

receptarea și 

producerea 

de text literar și 

nonliterar: 

prezentarea și analiza 

unei cărți din 

bibliografia propusă 

pentru ciclul 

primar. 



Bibliografie: 

1. ***, Dictionarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM), Editura 

Univers 

Enciclopedic & Academia Româna, Bucuresti, 2010.  

2. BACILĂ, Florina-Maria, Cultivarea limbii române, Excelsior Art, Timișoara, 2012. 

3. BACILĂ, Florina-Maria, Probleme de morfologie: aplicații rezolvate și comentate, 

Excelsior Art, Timișoara, 2012. 

4. BACILĂ, Florina-Maria, Probleme de sintaxă și de vocabular: aplicații rezolvate și 

comentate, Excelsior Art, Timișoara, 2012. 

5. DRAGOMIRESCU, Adina; NICOLAE, Alexandru, 101 greșeli de lexic și semantică. 

Cuvinte și sensuri în mișcare, Humanitas, București, 2011. 

6. Ministerul Educației Naționale, Programa școlara pentru disciplina Limba și literatura 

română, clasele a III-a – a IV-a, aprobata prin ordin al ministrului Nr. 5003 /02.12. 2014. 

7. Ministerul Educației Naționale, Programa scolara pentru disciplina Comunicare în limba 

română: Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

3418/19.03.2013. 

8. NEDELCU, Isabela, 101 greșeli gramaticale, Humanitas, București, 2012 

9. PAMFIL, Alina, Limba și literatura română în școala primara. Perspective complementare, 

Paralela 45, Pitești, 2009. 

10. RODARI, Gianni, Gramatica fanteziei. Introducere în arta de a născoci povești. (trad. din 

limba italiană și note de George Anca), Editura Art, 2017. 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

          Conținuturile sunt selectate în conformitate cu lucrările de referință elaborate și acceptate de 
forurile academice din România și vizează conoștințe și competențe obligatorii pentru cadrele didactice 
din învățământul preșcolar  și primar (învățători și educatori). 

 

DOOM). 

 

 



10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 70 % 

Implicarea constantă 

în discuții și în 

rezolvarea sarcinilor 

de seminar 

Evaluare orală, observație 

sistematică 

 

10.5 Seminar / 

Laborator 

Calitatea realizării 

temelor / proiectelor 

de casă.  

 

Evaluare pe parcurs/ 

formativă 

Portofoliul,  

Observaţia sistematică 

 

 

 

30 % 

 

10.6 Standard minim de performanță: 

 Curs: Cunoaşterea problematicii cursului, a principalelor categorii morfo-sintactice din 
limba română,  utilizarea corectă, în exprimarea scrisă şi orală, a lexicului şi a 
structurilor gramaticale. 

 Seminar: Recunoaşterea şi utilizarea corectă a informaţiilor oferite de dicţionarele 
limbii române (DEX, DOOM), competențe de comunicare. 

Data 

completării 

Semnătura titularului 

de curs 

Semnătura 

titularului de 

seminar 

Semnătura titularului 

de curs practic 

01.10.2019 Dr. Maier Arnold 

 

Dr. Maier Arnold 

 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

03.10.2019 lect. univ. dr. Péntek Imre 

 

 

 

             


