FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
DE PEDAGOGIE DIDACTICĂ APLICATĂ
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
2 (MASTERAT)
STRATEGII DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Schola ludus – de la dialog la performanţă PMM4416
2.2 Titularul activităţilor de curs
Egyed Emese
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Egyed Emese
2.4 Anul de studiu MA 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de
E 2.7 Regimul
2
evaluare
disciplinei
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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
59
3.8 Total ore pe semestru
105
3.9 Numărul de credite
8

obl

2
28
ore
15
15
20
1
2
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a





Participare la spectacolul teatral din timpul semestrului indicat de către
responsabilul de disciplină
participare la seminar
permis de intrare la bibliotecă
1

seminarului/laboratorului



test de ortografie

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C4.5, C4.6


C1.descrierea istoriei formelor tetarle şi ilustrarea acesteia cu exemple



C.2 Interpretarea istoriei formelor teatrale (epoci, curente, stiluri), fenonemul teatral studiul independent ale contextelor culturale şi estetice fenomenului



C.3. Flosirea funcţională a noţiunilor de bază referioare şa literatura unei epoci (imitaţie,
drama şcolară, livret, scenetă, gest, prolog etc.)



C.4. Formularea şi susţinerea opiniei proprii în cunoştinţa operelor de natură teatrală şi a
bibliografiei de specialitate



C.5. Pregătirea şi prezentarea unei prelegeri scrise/orale despre o temă de istoria teatrului
pe baza bibliografieid e specialitate



C.6. Elaborarea elementelor de natură teatrală a proiectelor inclusiva bibliografiei de
specialitate



CT3



C.7 Prezentarea analitică şi sintetică a operelor, epocilor, curentelor din istoria universală a
teatrului



C.8. devoltarea competenţelor în limba maternă (scris/vorbit) pe baza unor opere dramatice

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










Orientare în istoria textelor dramatice şi a resurselor umane aferente în
contextul istoriei universale a teatrului
Identificarea tematică şi generică a unor opere a istoriei universale a
dramei
Cunoaşterea noţiunilor de bază a criticii teatrale
Cunoaşterea cadrelor instituţionale a teatrului în contextul mişcărilor
lingvistice şi a modernităţii
Însuşirea unor tehnici de comparaţie
orientare în domeniul cunoştinţelor teatrale
Capacitatea de interpretare a operelor teatrale
Dezvoltarea capacităţii de comunicare în limba maghiară (scris/vorbit)

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere în studeierea formelor teatrale

Metode de predare
Problematizare
2

Observaţii

2. Noţiunea de teatralitate
3. Weöres Sándor: Octopus avagy Szent György
és a sárkány históriája
4. Jucurile copiilor şi cele ale adulţilor
4. istoria dramei: antichitate
5. Concepţie despre lume, concepţii ale
dramei, polemici

Prelegere cu accente
de istoria artei şi de
antropologie, discuţii
Comparaţii
Prelegere, proiecţie
prelegere cu accente
de istora mediei şi a
sensibilităţii, discuţii
studierea unor motive
iconologice
prelegere de istoria
artei
metoda model
critique génétique
prelegere
prelegere
Stilistică comparată,
metode interactive
demonstraţie
interdisciplinară
megbeszélés

6. Eroul tragic, noţiunea de hybris
7. Spaţiile de spectacol
8. Situaţia, scenele
9. roluri tipice, intriga
10. imaginea scenică
11. istoria dramei: drama şcolară
12. istoria dramei: opera
13. noţiunea de „musical”

Oră de sinteză, pregătirea examenului
Bibliografie
(operele fără descriere bibliografică se găsesc în biblioteca Facultăţii)
„A mai diákoknak is ezt a jól bevált módszert javasolom!” Interjú Kilián Istvánnal, a
mestereknek mesterével In Szín-Játék-Költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián
István tiszteletére. Partium–Protea–reciti, Budapest-Nagyvárad 2013, 439-447
Bartha Katalin Ágnes. Shakespeare Erdélyben. XIX: századi magyar nyelvű recepció
Irodalomtörtéeti füzetek, Argumentum 2010
Egyed Emese: Láttató világok, Mentor 2014
Fischer Lichte, Erika: A dráma története. Theatrum Mundi, jelenkor Pécs 2001
Küllős Imola: Folklór és midennapi élet a 18. századi protestáns skoladrámákban. In
Cibula Katalin– Demeter Júlia– Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.) : Szín–Játék-Költészet.
Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Partium–Protea–reciti, BudapestNagyvárad 2013. 282-305
Tar Gabriella Nóra: Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és Erdély színpadjain.
(Kolozsvár, 2004)
8.2 Seminar / Laborator
1. organizarea activităţilor orientare de
folosirea a surselor de cunoştinţe,
critica izvoarelor
2. semiotică teatrală. Exerciţii de
mişcare, desen (imaginea scenică,
afişul, costumul)
3. Cultura vizuală: vizionare de
spectacol teatral
4. Elaborare de critică teatrală
5. Analiza dramei. Discuţii de istoria
dansului (Jean Noverre), concepţia
scenei dramatice

Metode didactice
discuţii

Művészettörténeti
alapozás
portfolio
prelegere tipologică
prezentări de
analize
exerciţiu de creţie
de texte
3

Observaţii

6. Scrierea de dialoguri

prezentarea
dialogurilor, discuţii

7. seminar de recapitulare, evaluare

exerciţii
interdisciplinae,
intermediale

Bibliografie
(operele fără descriere bibliografică amănunţită se găsesc la biblioteca facultăţii)
Három körösztény leány in Kardos Tibor–Dömötör Tekla: Régi magyar drámai emlékek
I. 1955
Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára
Bolyai Farkas: II. Mohamed
Bródy Sándor: Mátyás király házasít in Bródy Sándor: Királyidillek
K. Boér Sándor: Gróf Bonnévál vagyis Az idegenek Constantinápolyban
Kerényi Ferenc (szerk): Iskoladrámák Unikornis Kiadó Budapest 1995
Molière: Az úrhatnám polgár
Weöres Sándor: Octopus avagy Szent György és a sárkány históriája
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul cursului şi seminariilor sunt corelate cu rezultatele ştiinţifice recente din domeniu, cu cele
predate la universităţile din sistemul Bologna respectiv cu cerinţele angajatorilor reprezentativi.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

10.3 Pondere din
nota finală
10%

Participare activă la
întrebări rapide
cursuri
Cunoaşterea bibliografiei
examen scris
50%
de la curs
bibliográfiájának ismerete
10.5 seminar/Laborator
Prezenţă activă la seminar lista de prezenţă, întrebări
10%
aktív jelenlét
rapide
Discutarea prealabilă a
Evaluare individuală (oră de 30%
temei de seminar cu
consultaţie),
responsabilul de seminar,
Evaluare colectivă
nivelul lucrării (conţinut,
(ultimul seminar)
limbaj)
10.6 Standard minim de performanţă
 Participare la cursuri (max. 2 absenţe)
 Obţinerea la examenul scris a minimum 2 puncte (din 5)
 prezenţă la seminarii (absenţe acceptate: max. 2), activitate: prezenţă activă la seminarii şi elaborarea
unei lucrări (5 pagini listate) predate înainte de examen.
 Punctaj minim la seminar: 2 (din 4)
4

Data completării

Semnătura titularului de curs

20 02 2019

5

Semnătura titularului de seminar

