
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 masterat
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Strategii de învățare eficientă

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
disciplinei

Extensiile strategiilor de învăţare eficientă PMM4208

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Szilveszter László Szilárd
2.3 Titularul activităţilor de
seminar

dr. Szilveszter László Szilárd

2.4 Anul de
studiu

I. 2.5 Semestrul II. 2.6. Tipul de
evaluare

examen 2.7 Regimul
disciplinei

Disciplină
obligatorie

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 98 Din care: 3.5 curs 56 3.6 seminar/laborator 28
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 4
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi: .................. 4

3.7 Total ore studiu individual 14

3.8 Total ore pe semestru 98

3.9 Numărul de credite 8

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:proiector, laptop, difuzoare, posibilităţi de listare şi de
fotocopiere

5.2  De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

 Sală de seminar cu mobilier modular, proiector, laptop, difuzoare,
posibilităţi de listare şi de fotocopiere



6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
profesionale

 C1 Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de
independenţă profesională

 C2 Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un
spectru variat de metode cantitative şi calitative

 C3 Utilizarea cunoştiinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor
situaţii noi, în context mai larg, asociate domeniului

Competenţe
transversale

 C1 Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în situații incomplet
definite, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi

 C2 Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza
reflexivă a propriei activităţi profesionale

 C3 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în
carieră

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Elaborarea de proiecte educaţionale în vederea optimizării procesului de
adaptare şcolară şi socială a preşcolarilor/şcolarilor mici/elevilor.

Utilizarea cunoştinţelor privind educaţia personală, antreprenorială, socială şi
pentru sănătate la un nivel care îi stimulează pe preşcolari/şcolarii mici/elevi şi
care le ridică nivelul de adaptare în rezolvarea unor probleme de viaţă.

Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională,
angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă.

Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare
sistematică a practicilor profesionale proprii.

Cunoaşterea diferitelor teori ştiinţifice ale învăţării cu atenţie deosebită asupra
abordării constructiviste a psihologiei cognitive

Conştientizarea caracterului diferenţiat al procesului de învăţare la nivel
individual

Conştientizarea necesităţii de însuşire a unor tehnici de muncă intelectuală

Însuşirea tehnicilor de muncă intelectuală

Cunoaşterea strategiilor, metodelor şi stilurilor de învăţare cu aplicabilitate
imediată în procesul de predare-învăţare, precum şi cunoaşterea posibilităţilor de
formare a acestor strategii, metode şi de diagnosticare a stilului de învăţare la
şcolarii mici.



7.2 Obiectivele specifice  să identifice factorii şi condiţiile învăţării eficiente
 să dobândească experienţă despre faptul că învăţarea poate fi o

activitate plăcută, productivă, distractivă, cu economie de timp – prin
folosirea diverselor tehnici de muncă intelectuală

 să-şi însuşească deprinderi de elaborare a unor programe diferenţiate de
dezvoltare a capacităţii de învăţare la şcolarii mici

 să-şi însuşească experienţă în aplicarea unor forme de organizare care
sprijină procesul de învăţare

 să-şi formeze o concepţie coerentă în ce priveşte modalităţile de
dezvoltare a capacităţii de învăţare la şcolarii mici şi să fie capabili să
aplice în practică aceste concepţii

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Conceptul învățării eficiente, învățarea în
relație cu societatea (Noțiunea comună a
învățării, conceptele științifice ale învățării,
Învățarea, ca normă socială, Life/long learning).

Expunere. Brainstorming.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie

2. Trăsăturile psihologice și pedagogice ale
învățării, (Dezvoltarea conceptelor științifice
despre învățare. Noțiunea învățării în prima
jumătate al secolului XX. Dezvoltarea conceptului
învățării eficiente în pedagogia secolului XX).

Expunere.
Prezentare Powerpoint.
Conversaţie.

3. De la conceptul behaviorist al condiționării
până la definirea etapelor Piagetiene de
dezvoltare  a personalității (Teorii dew
învățare în a doua jumătate al secolului XX.
Învățarea instrumentală, învățarea socială,
definiția învățării în psihologia Piagetiană ).

Expunere. Brainstorming.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie

4. Modele de învățare  cognitiviste
(Paradigmele cognitiviste. Noțiunea
problematizării. Diferențele dintre strategii de
învățare ale începătorilor și al profesioniștilor.
Structuri cognitive și metacognitive).

Expunere. Brainstorming.
Prezentare Powerpoint.
Explicaţie

5. Învățarea prin conceptul pedagogiei
constructiviste (Legăturile dintre psihologia
cognitivă și pedagogia constructivistă.
Trăsăturile constructivismului. Modelele
științifice și pedagogice ale constructivismului.
Teoria de învățare constructiviste).

Expunere.
Prezentare Powerpoint.
Problematizare.
Explicaţie

6. Memoria și învățarea (Părțile memoriei
concepte vechi și noi. Memoria de lucru.
Noțiunea metamemoriei. memorizării eficiente).

Expunere.Brainstorming.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie.

7. Reprezentații, modele mintale (Noțiunea
reprezentațiilor analogice și digitale. Trăsăturile
modelelor mintale).

Expunere. Brainstorming.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie.

8. Competența cognitivă (Deprinderi cognitive.
Posibilitățile de dezvoltare ale competenței
cognitive în cadrul activităților școlare).

Expunere. Brainstorming.
Prezentare Powerpoint.
Problematizare. Explicaţie

9. Motivația de învățare (Trăsăturile și rolul
motivației. Componentele motivației. Dezvoltarea
motivației de învățare. Trăsăturile motivației de
învățare la copii de vârsta școlară).

Expunere.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie.



10. Strategiile clasice de învățare (Expunerea,
Prezentarea, Explicația etc.)

Expunere. Brainstorming.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie.

11. Strategiile de optimizare ale învățării
(Învățarea cooperativă, Metoda proiectelor.
Strategii on-line. Învățare prin descoperire și
cercetare. Dramatizarea).

Expunere.
Brainstorming.Ciorchinele.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie.

12. Strategii cognitive ale învățării I. (Învățarea
reciprocă.Metoda INSERT. Metoda TTM).

Expunere.
Brainstorming.Ciorchinele.
Prezentare Powerpoint. Explicaţie.

13. Strategii cognitive ale învățării II.
(Brainstormingul, Mind-mapping, hărți
conceptuale. Alte metode și tehnici).

Expunere.
Prezentare Powerpoint.
Problematizare. Analiză individuală
și în grup.

14. Strategii hermeneutice (Problematizarea
constructivistă și deconstructivistă.
Problematizarea hermeneutică)

Expunere.
Prezentare Powerpoint.
Problematizare. Analiză individuală
și în grup.
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
1. Semnificaţia individuală şi socială a învăţării.
Inventarierea preconcepţiilor despre învăţare şi
atitudinii de învăţare a Studenţilor. A trebui (a fi
constrânşi) să învăţăm sau a fi liberi să învăţăm?

Mind-mapping, conversaţie, dezbatere

2. Teorii şi modele ale învăţării.
Metode de învăţare utilizate de Studenţi.
Discuţii.

Explicaţie, aplicarea unui chestionar,
discuţii în grupuri mici urmate de
discuţii frontale

3. Conceptul de învăţare. Abordări pedagogice
bazate pe teorii psihologice ale învăţării.
Procesul de învăţare.
Exerciţii de dezvoltare a atenţiei şi a capacităţii
de observare.

Exerciţii, discuţii, explicaţie

4. Tipurile învăţării. Învăţarea şcolară.
Jocuri pentru dezvoltarea gândirii (dezvoltarea
gândirii critice)

Exerciţii, discuţii, explicaţie

5. Factorii care influenţează eficienţa învăţării
şcolare.
Jocuri şi exerciţii de dezvoltare a memoriei.

Exerciţii, discuţii, explicaţie

6. Factorii care influenţează eficienţa învăţării
şcolare.
Jocuri şi exerciţii de dezvoltare a limbajului, a
vorbirii şi a vocabularului.

Exerciţii, discuţii, explicaţie

7. Strategii şi metode de învăţare. Edukinestezie.
Prezentare teoretică şi practică.

Prezentare, activitate practică,
conversaţie

8. Domján László: Tehnici de învăţare eficientă.
Urmărirea unui material vizual.

Observare, prezentare, conversaţie

9. Strategii şi metode de învăţare. Învăţare
centrată pe probleme (Problem Based Learning),
metoda proiectelor.

Simulare, activitate în grupuri mici,
explicaţie, conversaţie

10. Diagnostizarea particularităţilor de învăţare.
Dezvoltarea capacităţii de învăţare. Analiza
stilurilor de învăţare.

Aplicare de chestionar, explicaţie,
activitate în grupuri mici, discuţii

11. Exerciţii de aplicare a tehnicilor şi
strategiilor de învăţare.

Prezentare, observare, activitate
practică, conversaţie

12. Sprijinirea procesului de învăţare, a învăţa
cum să înveţi. Elaborarea unor programe
individuale de dezvoltare a capacităţii de
învăţare.

Metodă cooperativă în grupuri
mici,discuţii

13. Prezentarea şi analiza critică a unor studii:
Domján László: a tanulás sikerességét
befolyásoló tényezők az osztályteremben
Lepenye Mária : Gondolkodni tanítok I., II.

Prezentare, mini-prelegere, discuţii

14. Prezentarea unui program de metodologia
învăţării pentru clasele I-IV.

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

Conţinutul disciplinei Extensiile strategiilor de învăţare eficientă este o disciplină complexă, în conformitate
cu informaţiile  considerate relevante de către reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei
învăţării, metodologiei învăţării, şi al tehnicilor de muncă intelectuală; 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 Cunoştinţe teoretice şi

aplicarea acestora
Examen (scris şi oral) 70%

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

Observare acontinuă,
evaluarea activităţii
studentului în cadrul
seminariilor

20 %

Pregătirea şi prezentarea
lucrării de seminar

Evaluarea lucrării de
seminar

10 %



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 (examen – scris şi oral).
Nota primită la examenul scris trebuie să fie minim 5.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de

seminar

23.09.2018


